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Rektörümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, toplumumuza ait temel

kültürel değerleri ilke edinerek aktaran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kaliteli, yenilikçi, dinamik, toplumsal ve estetik

duyarlılığı yüksek bir eğitim-öğretim anlayışıyla kuruluşundan günümüze, Ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında olma yolunda

önemli adımlar atmaktadır.

Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen Bologna sürecini bütün programlarında başarı ile uygulayan ve

mezunlarının elde ettiği kazanımların ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulusal ve

uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenmekte ve akademik birimlerimizin kaliteleri güvence altına alınmaktadır.

Bu kapsamda sizlere mükemmel bir eğitim fırsatı sunan Üniversitemiz, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği programları, sosyal

ve kültürel alt yapısıyla da üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşatabilecek donanıma sahiptir.

Çağın gereksinimlerine cevap veren akademik anlayışı, yenilikçi proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetleriyle Muğla Sıtkı

Koçman Üniversitesi, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize geleceğe güvenle

bakabilmeyi sağlayacak olanaklar sunmaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, antik kentleriyle tarihe, eşsiz doğasıyla ‘Caretta caretta’lara ev sahipliği yapan, tarihi

boyunca sayısız şair ve yazara ilham veren, kültürel dokusunu bizzat yaşayarak öğrenebileceğiniz eşsiz kent Muğla’nın,

Marmaris’ten Fethiye’ye, Datça’dan Bodrum’a tüm ilçelerinde konumlanmıştır. “Bilginin Sevgiyle Bütünleştiği” Muğla Sıtkı

Koçman Üniversitesinde, alanında uzman akademik kadrosuyla ve deneyimli idari personeliyle hayallerinizi gerçeğe

dönüştüreceksiniz.

Sizleri sevgiyle selamlıyor, Üniversitemize bekliyoruz.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Mehmet KIR

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Ahmet TRABZON Öğr. Gör. Onur ÇELİK

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yüksekokul Müdür Yardımcısı



Sıtkı Davut KOÇMAN 

(1912-2005)

• Türkiye Krom Madenleri İşletmecisidir.

• Sıtkı Davut Koçman, 1932-1939 yılları arasında Türkiye'deki krom

madenlerini bulan ve işleten ilk firma olan İngiliz Stanley Paterson

firmasının Göcek İşletmelerinde müdürlük ve mühendislik görevlerini

yürütmüştür.

• Sıtkı Davut Koçman, 1952'den itibaren peş peşe Köyceğiz Kromları A.Ş.,

Bursa Toros Kromları A.Ş., Kıyra Kromları Ltd. Ş.'lerini kurmuştur.

• BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ve tesislerini kurmuştur. Türkiye'de ilk

kurulan entegre otomotiv üretim tesisidir. Burada ilk defa dizel oto-motor

dökümhanesi kurulmuş ve ilk dizel motoru üretilmiştir. Ayrıca otomobil,

kamyon, kamyonet, traktör imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki başarısı

nedeniyle 1973'te İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Üstün Liyakat

Nişanı" verilmiştir.

• 1960 yılından itibaren tavukçuluk sektörüne öncülük eden KOÇMAN, Banvit A.Ş.'yi kurmuştur.

• Sanayi ve ticaret alanlarındaki öncülüklerinin ve üstün başarılarının yanında özellikle eğitim alanına

büyük önem veren Sıtkı Davut Koçman, 1932 yılından başlayarak ülkemizin pek çok il ve ilçesinde

okul, hastane, sağlık ocağı ve benzeri kurumları yaptırıp hizmete sunmuş; en önemlisi de sessiz-

sedasız verdiği burslarla pek çok gencin Üniversite ve hatta yurtdışı öğrenimlerini tamamlamalarını

sağlamıştır.



• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini himayesine alan Sıtkı Davut Koçman, 1999 yılı Haziran

ayından bugüne kadar geçen süre içinde, 2003 yılı Bayındırlık birim fiyatlarına

dönüştürüldüğünde, toplam 53.328.786.000.000.-TL harcayarak 80.000 m²'yi aşan kapalı

alanlı bir yapılaşmayı gerçekleştirmiştir.

• İstiklâl savaşında, Amasya Jandarma kumandanlığı görevinde bulunan babası Ali Kemâl

Koçman’dan tevarüs eden "İstiklâl Madalyası" sâhibi ve Bakanlar Kurulunun 18 Mayıs 2000

tarih ve 2000/762 sayılı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilen ve

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunun 01.08.2000 tarih ve 183 sayılı kararı ile

kendisine "Fahrî Doktor (Dr.h.c.)" unvanı verilen Sıtkı Davut Koçman, çok iyi derecede

Fransızca, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

• Sıtkı Koçman Vakfı yurtiçi ve yurtdışı burs ve destekleri ile eğitime ve bilimsel araştırmalara

desteklerini sürdürmektedir.



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

• Muğla’daki ilk yükseköğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler

Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan

Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak

kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur.

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 yılında kurularak 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılına 1128

öğrenci ile başlamıştır.

• Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler

Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer

almıştır.



Üniversitemiz, 

• 21 fakülte, 

• 4 enstitü, 

• 3 yüksekokul, 

• 15 meslek yüksekokulu, 

• 44 araştırma ve uygulama merkezi 

• 208.000 metrekare kapalı alan üzerinde 

• 44.000’den fazla öğrencisi, 

• 1400’i aşan öğretim elemanı 

• 850’e yaklaşan idari personeliyle hizmet vermektedir.





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin

misyonu;

Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan,

yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet

üreten bilim insanlarının rehberliğinde

gerçekleştirdiği eğitim-öğretimle ulusal ve

uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar

yetiştirmektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin

vizyonu;

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği

eğitim-öğretim, araştırma ve

uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan,

bu hizmetlerin toplumsal refaha

dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya

üniversitesi olmaktır.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

48000 Kötekli/Muğla



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)

Atatürk Kültür Merkezi, Üniversitemizin prestijli

mekanları arasında yer almaktadır. Merkezimizde

aktif olarak kullanılan 1050 kişi ve 185 kişi kapasiteli

iki salon ve ayrıca 50’şer kişilik 4 seminer odası

bulunmaktadır. Tesisimiz günümüz teknolojisinin en

üst seviyesindeki ses, ışık ve görüntü sistemleri ile

donatılmış olup, kongre, sempozyum, panel,

konferans, konser, tiyatro, sinema, sergi vb.

etkinliklerde kullanılmaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan salonlarımız,

Üniversitemiz birimlerinin yanı sıra diğer kamu

kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların etkinlikleri

için de tahsis edilmektedir.

AHMET ALTINTAŞ SALONU

Ahmet Altıntaş Salonu, 175 kişi kapasiteli olup,

Dairemizin ve üniversitemiz birimleri ile öğrenci

topluluklarımızın düzenlediği panel, konferans,

söyleşi, film gösterimi vb. etkinliklerde yoğun bir

şekilde kullanılmaktadır. Salonumuz,

üniversitemiz birimlerinin yanı sıra diğer kamu

kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların

etkinlikleri için de tahsis edilmektedir.



YÜZME HAVUZU

Yüzme havuzunda, öğrencilerimizin yüzme

derslerinin uygulamalı eğitimi gerçekleştirilmekte ve

çeşitli kategorilerde yüzme kursları

düzenlenmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

öğrencileri ve personeli, üye olarak veya günlük giriş

yaparak tesisimizden yararlanabilmektedirler; ancak

tesisten faydalanabilmek için dermatolojik sağlık

raporu gerekmektedir. Üyelik ve günlük giriş fişleri

için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor

Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmek

gerekmektedir.

TENİS KORTLARI

Üniversitemiz Yerleşkesi içinde 3 adet, Beden

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Açık Spor

Tesisleri bünyesinde de 2 adet, olmak üzere

toplam 5 adet tenis kortu bulunmaktadır.

Kortlarımız; üniversitemiz personeline ve

öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Tesislerden, üye olarak veya saatlik kullanım

fişi alarak faydalanılır. Üyelik ve günlük giriş

fişleri için Sağlık, Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı, Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne

müracaat etmek gerekmektedir.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi STADYUMU

Üniversitemiz Yerleşkesi içinden bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stadyumu, Ulusal ve

Uluslararası futbol ve atletizm müsabakaları yapılabilecek standartlarda inşa edilmiş ve

öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Futbol sahası zemini UEFA ve FİFA tarafından onaylanmış

sentetik çim ile kaplanmış; Atletizm pisti ise İAFF tarafından onaylanmış tartan zemine sahiptir. 3500

seyirci kapasiteli tribünü bulunan tesis dahilinde soyunma odaları ve duşlar mevcuttur. Duşlarda

daima sıcak su akmaktadır.

Fakülte ve yüksek okullar arası karşılaşmalar ile Üniversitemiz beden eğitimi ve spor dersleri bu

tesiste yapılmaktadır. Tesisin kullanımı için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Tesisleri

Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir.

AÇIK SPOR SAHALARI

Üniversitemiz Yerleşkesi içinde 1 Plaj Futbolu –

Hentbolu – Voleybolu Sahası, 1 Halı Saha, 5 Tenis

Kortu, 2 Basketbol, 2 Voleybol Sahasından oluşan

Açık Alan Spor Kompleksi bulunmaktadır. Bu

tesislerden öğrencilerimiz ve personelimiz

haftanın her günü faydalanabilmektedirler. Tesisin

kullanımı için Sağlık, Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı, Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne

müracaat etmek gerekmektedir.



Açık Hava Sineması ve Rekreasyon Alanı



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesi





www.library.mu.edu.tr



http://www.mu.edu.tr

İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

48000 Kötekli/Muğla

Tel: + 90 (252) 211-1000

Faks: + 90 (252) 223-9280

https://www.facebook.com/muglaedutr

https://twitter.com/muglaedutr/

https://www.instagram.com/muglaedutr/

https://www.youtube.com/MuğlaSıtkı 

KoçmanÜniversitesi



MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU

TARİHÇE 

Yükseköğretim Kurulunun 21.04.1995 tarihli kararıyla kurulmuş olan

Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu

4.8.1995 tarihinde merhum Nedime Beler’in bağışladığı Hükümet

Binasının karşısındaki Macar Evinde Eğitim-Öğretim yaşamına başladı.

Okul ilk olarak 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Restorasyon Bölümü, 14 öğrenci ve bir öğretim üyesiyle faaliyetine

başladı.

1996 – 1997 Eğitim–Öğretim yılında Halıcılık ile Turizm ve Otelcilik

Programlarının açılması ve öğrenci sayısının artması nedeniyle Özler İş

Merkezinin en üst katına taşınılmıştır. Bu binada eğitim – öğretim 5 yıl

sürdürüldü. Okulun bu binadaki akademik yaşamı, Halil Gümüşel ve

merhum Halil Özler’in kendilerine ait işyerlerinden kira almamasıyla

gerçekleşmiştir. Bu süre içinde, okul yönetimi ile okulun bağlı bulunduğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü de, Yüksek Okulun

kendisine ait bir binada öğrenim hizmeti vermesi için yer arayışları

Sürerken Türkiye Kömür İşletmelerinin Beçin Beldesinin sınırları içinde

bulunan 13 bin metrekarelik alan satın alınarak okul inşaatına başlanıldı.

23 Ocak 2000 tarihinde başlanılan 5 katlı okul inşaatı, 5 ay gibi kısa bir

sürede tamamlanarak 5 Ekim 2001 tarihinde Eğitim–Öğretim açıldı ve

2001-2002 Eğitim–Öğretim yılına yetiştirildi.

MİSYON

Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine 

uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, 

alanında en iyi olmayı kendine amaç 

edinen meslek ahlakı aidiyet duygusu 

gelişmiş nitelikli ve yetenekli bireyler 

yetiştirmek.

VİZYON

Teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,

beceri ve teknolojik gelişmelere sahip

girişimci ve yenilikçi bir meslek

yüksekokulu olmak, bölgemiz başta

olmak üzere ülkemizin kaliteli ara

eleman ihtiyacını karşılamak, kamu ve

özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde

öncü bir eğitim kurumu olmak.



• 1995 tarihinde Milas Hükümet Konağının karşısındaki Macar Evinde Akademik faaliyetine

Restorasyon Programı ile başlamıştır.

• Akademik faaliyetlerimiz 2001 yılından itibaren mevcut arazimizde bulunan derslik binası

ile teknik atölye binamızda 7 bölüm 10 program ile devam etmektedir.

• Dersliklerin olduğu binada 16 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet konferans

salonu bulunmaktadır.



• 2013'te yapılan 2860 m2 'lik atölyeler ek binasında ise

• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programına ait El İşlemeciliği, Seri İmalat, Süs
Taşı İşleme Atölyeleri,

• Geleneksel El Sanatları Programına ait Dokuma Atölyesi,

• Mimari Restorasyon Programına ait Ahşap Makine ve Montaj Birimi, Seramik
Çini Atölyeleri,

• Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına ait Servis Atölyesi,

• Aşçılık Programına ait Mutfak Atölyesi bulunmaktadır.



MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM VE PROGRAMLARI

MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE 
ŞEHİR 

PLANLAMA 
BÖLÜMÜ

Mimari 
Restorasyon 

Programı

EL SANATLARI 
BÖLÜMÜ

Geleneksel El 
Sanatları 
Programı

Kuyumculuk ve 
Takı Tasarımı 

Programı

OTEL LOKANTA 
VE İKRAM 

HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 

Programı

Aşçılık 
Programı

PAZARLAMA VE 
REKLAMCILIK 

BÖLÜMÜ

Pazarlama 
Programı

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYO

N BÖLÜMÜ

İşletme 
Yönetimi 
Programı

MUHASEBE 
VE VERGİ 
BÖLÜMÜ

Muhasebe ve 
Vergi 

Uygulamaları 
Programı

TEKSTİL GİYİM 
AYAKKABI VE 
DERİ BÖLÜMÜ

Giyim Üretim 
Teknolojisi 
Programı



SOSYAL ALANLAR



BARINMA

• KYK Milas öğrenci Yurdu

• Özel yurtlar ve pansiyonlar

ULAŞIM

• KYK servisi

• Şehir dolmuşları

• Beçin dolmuşları

(https://www.otobussaatleri.net/

milas-becin-mugla-otobus-

saatleri/)



BURSLAR

• Üniversitemizde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için maddi açıdan zorluklar 

yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize gerek Muğla Üniversitesi 

Rektörlüğü, gerekse Sıtkı Koçman Vakfı tarafından çeşitli burs ve yardımlar yapılmaktadır. 

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve dernekler tarafından verilen burs ve yardımlar 

konusunda öğrencilerimiz bilgilendirilmekte ve söz konusu kurum ve kuruluşlar ile iletişim 

kurmaları sağlanmaktadır.

• Sıtkı Koçman Vakfı Bursu

• Üniversitemiz öğrencilerine Sıtkı Koçman Vakfı tarafından

• Ön lisans ve Lisans Bursları

• Lisansüstü Eğitim Bursları

• Diğer burslar

• Engelli Öğrenci Bursları (TESYEV)

• Şehit Çocuğu Bursları

• Doğal Afet, Acı Olay ve Olağanüstü Durum Öğrenci Bursları

• Yetiştirme ve Vakıf Yurdu Öğrenci Bursları

• Diğer Şartlı Bağış Bursları verilmektedir.



• Öğle Yemeği Yardımı 

• Maddi durumları iyi olmadığı tespit edilen öğrencilerimize her eğitim - öğretim yılında 

fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu öğrenci sayıları ile orantılı olarak belirlenen 

kontenjanlar dahilinde ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Bu yardımdan 

yararlanmak isteyen öğrencilerimiz durumlarını belgeleyerek bölüm / program başkanlarına 

müracaat etmeleri gerekmektedir.

• Yarı Zamanlı ve Saat Ücreti Karşılığı Çalışma Olanakları 

• Üniversitemizin öğrenciye hizmet veren birimlerinde (spor tesisleri, sağlık merkezi, kültür 

merkezi, kültür ve sanat sitesi, kantin - kafeteryalar, internet kafe, kütüphane, bilgi işlem, vb.) 

hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla öğrencilerimize kısmi zamanlı statüde 

iş imkânı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı statüde çalışmak isteyen öğrencilerimiz Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

• MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM

0 252 211 22 66 

• FAX:

0 252  211 18 79

• ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 

0 252 2114944 - 2112264 – 211496

• e-posta:      milas@mu.edu.tr

• http://www.milasmyo.mu.edu.tr

• https://www.facebook.com/MilasMeslekYüksekokulu

• https://www.youtube.com/MilasMeslekYüksekokulu



MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

• Mimari Restorasyon Programı Teknik Programlar Bölümü adı altında Restorasyon Programı 

adı ile Milas Meslek Yüksekokulu'nun 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Öğretime 

başlayan ilk programıdır. 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.

• Programımıza ait Çizim Atölyesi, Bilgisayar Laboratuvarı, Ahşap Makine Atölyesi, Ahşap El 

Sanatları Atölyesi ve Çini Seramik Atölyesi olmak üzere beş adet laboratuvar bulunmaktadır.

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.

• Bölümümüzde 2018-2019 öğretim yılı itibariyle 181 normal öğretim, 181 ikinci öğretim 

olmak üzere toplam 362 öğrenci bulunmaktadır. Aynı yıl normal öğretimden 25, ikinci 

öğretimden 47 öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl, bölümüzde 11 yüksek şeref, 7 şeref derecesine 

sahip öğrenci bulunmaktadır.



• Puan Türü              :YGS 5                  

• Yabancı Dil Hazırlık : YOK

• Eğitim Dili               : Türkçe                 

• Eğitim Süresi          : 2 Yıl                   



VİZYON VE MİSYON

• Vizyon

Dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa

sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan bir üniversitenin birimi olarak sunduğu

hizmetlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi,

çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için sürekli çekim merkezi olan bir eğitim birimi

olmaktır.

• Misyon

Bilimsel araştırma, çalışma yöntemleri ve yayınları ile çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim

insanları rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim öğretimle, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında,

Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarına sahip çıkan, bilgiyi öğrenen, yenilikçi analitik düşünebilen,

nitelikli, toplumsal sorumluluk bilinciyle donatılmış, özgüveni yüksek meslek elemanları

yetiştirmektir.



• Program mezunlarımız başta restorasyon çalışması 

yapan kamu kurumları ve özel kuruluşlar olmak üzere 

tüm özel mimari proje çizimi yapan büro ve şirketler, 

restorasyon şantiyeleri, restorasyon ve konservasyon

laboratuvarları, inşaat şirketleri, belediyeler, müzeler, 

arkeolojik kazılar gibi yerlerde istihdam 

edilmektedirler.



Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler (DGS ile)

• Mimarlık

• İç Mimarlık

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• Şehir ve Bölge Planlama

• Geleneksel Türk El Sanatları

• Geleneksel Türk Sanatları

• El Sanatları

• Eski Çini Onarımları

• Tezhip

• Tezhip (Süsleme)

• Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

• Restorasyon ve Konservasyon



MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Hasan KAYA Öğr. Gör. Şerafettin BARLAK

Oda No: 320 Oda No: 320

E-posta: hkaya@mu.edu.tr E-posta: sbarlak@mu.edu.tr

Öğr. Gör. Ünal DERELİ

Bölüm ve Program Başkanı

Oda No: 321

E-posta: dunal@mu.edu.tr



MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Banu BÜYÜKGÜN Öğr. Gör. Bora ALDEMİR

Oda No: 321 Oda No: 321

E-posta: banubuyukgun@mu.edu.tr E-posta: boraaldemir@mu.edu.tr

banubuyukgun@gmail.com



AKADEMİK DANIŞMANLAR

• Normal Öğretim: Öğr. Gör. Hasan KAYA

• İkinci Öğretim: Öğr. Banu BÜYÜKGÜN

• Muğla Üniversitesi’nde, her yeni gelen öğrenciye, bölüm ilgili
başkanları tarafından önerilen ve fakülte / yüksekokul kurulunun
onayından sonra kesinleşen bir akademik danışmana atanır.

• Akademik danışman, eğitim ve öğretim ile ilgili dersler, sınavlar,
üniversite yönetmelikleri veya ilgili diğer konularda öğrenciler için bir
rehber görevi görür.

• Öğrencileri mezuniyete kadar bu danışmanlarının gözetiminde kalırlar.
Ancak, ders önkoşulları, danışmanın tavsiyeleri, bölüm müfredatı ve
mezuniyet gereklerine uygun olarak ders seçmek öğrencinin
sorumluluğudur.



AKADEMİK YIL

• Akademik yıl final sınavları haftalarını
kapsamayacak şekilde 14 haftalık iki döneme
ayrılmıştır. Sonbahar dönemi yaklaşık olarak
Eylül ayından Ocak ayına kadar olan periyodu
kapsar. İlkbahar dönemi ise Şubat ayından
Haziran ayına kadar sürer. Dini ve ulusal
bayramlar için tatil araları olur. Öğrencilerin
derslere, seminerlere, laboratuvar çalışmalarına en
az yüzde 70 oranında katılmaları zorunludur.
Akademik yıl, üniversite senatosunun karar
verdiği bir tarihte başlar.











DERS YÜKÜ VE MEZUNİYET KOŞULLARI

• Ders notları ve mezuniyet durumu kredi sisteminin ilkeleri ve
değerlendirme kurulu dereceleme ölçeği kullanılarak yapılır.

• Mezun olabilmek için öğrenciler asgari mezuniyet kredi şartını
yerine getirmek ve bölüm ya da kayıtlı oldukları program tarafından
belirlenen seçmeli dersler ile birlikte tüm zorunlu dersleri başarıyla
tamamlamak zorundadır.

• Seçmeli dersler genelde profesyonel/teknik alandadır ama ilgi
alanına bağlı olarak öğrenciler diğer bir bölüm veya program
tarafından açılan seçmeli dersleri de alabilirler. Bölümlerin aynı
zamanda ön şartlı dersleri de olabilir, bu dersler üniversite senatosu
tarafından onaylanır.



DERS DEVAM DURUMLARI

• Derslere devam zorunluluğu vardır.

• Teorik derslerde %30 devamsızlık hakkı

• Uygulama derslerinde % 20 devamsızlık hakkı



SINAV DEĞERLENDİRME

• Sınav değerlendirmeleri her yarıyılda bir ara sınav 

(vize) ve bir yıl sonu sınavı (final) şeklinde 

yapılmaktadır.

• Bunun dışında dersin uygulama, ödev ya da projesi 

değerlendirme kapsamındadır.

• Bunların etki yüzdeleri derslere göre değişmektedir.



NOT ARALIKLARI



BAĞIL NOT SİSTEMİ 

• *Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi 

kullanılmaktadır.

• 1-Mutlak Değerlendirme Sistemi

• 2-Bağıl Değerlendirme Sistemi 

• Üniversitemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Mutlak Değerlendirme Sistemi 

kullanılmakta iken 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Bağıl Değerlendirme 

Sistemine geçilmiştir. 

• Bağıl Değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev, vb..) 

ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre, hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, 

sınıftaki o dersin diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir 

sistemdir. 



OBS ÜZERİNDEN KAYIT, DERS SEÇME, 

EKLE-BIRAK HAFTASI

Kayıt yenileme ve ders kayıtları

• Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim 

ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek, ders kayıtlarını yaptırmak, akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar. 

Ders kaydı yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders değiştirme ve bırakma tarihlerinde kayıt yaptırdıkları 

dersleri bırakabilir, yeni derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler ve 

kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar.

• Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri; Kanunun 46’ncı maddesinde, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 

7’nci maddesinde ve bu Kanun maddelerine göre her yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen “Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin 

Tespitine Dair Karar”da belirtildiği şekilde hesaplanır.

• Mazereti Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders değiştirme ve bırakma süresi içinde kayıt 

yaptırabilirler.

• Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

• Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme 

süreleri içerisinde öğrenci katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar ancak ders kaydı 

yaptıramazlar.

• Ders kaydı sırasında uygulanacak öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

• a) Devamı alınamayan veya başarısız olunan dersler.

• b) Geçmiş dönemlerden alınmamış dersler.

• c) İçinde bulunulan dönemden alınmamış dersler.



Ders Kaydı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• İkinci dönem yani bahar yarıyılında ders seçerken eklemeniz gereken derslerin 

tamamı zorunludur.

• Yabancı Dil dersi S (seçmeli) olarak görünür. Ancak bu sizi yanıltmasın birinci 

dönem aldığınız yabancı dersinin devamını (örneğin İngilizce II) almalısınız.

• İkinci Sınıf öğrencisiyse ve alttan ders varsa öncelikle alttan dersler alınmalı.

• Yarıyıl yani dönem AKTS’si 30’dur. 

• Mezuniyet AKTS’si 120’dir.

• Mezun olabilmek için not ortalamasının 2.00 ve üstü olması gerekir.



MESLEK STAJI

• Meslek Stajı, müfredatta Meslek Stajı I ve Meslek Stajı II 

olmak üzere Bahar Yarıyılı dersleri şeklinde görünür.

• Meslek Stajı I: 1. sınıf Bahar Yarıyılı’nda yüklenir.

• Meslek Stajı II: 2. sınıf Bahar Yarıyılı’nda yüklenir.

• Staj, tek seferde 40 gün şeklinde yapılır.

• Stajlar mimarlık büroları, şantiyeler, belediyeler, arkeolojik 

kazılar ve müzelerde yapılabilir.

(Stajlarla ilgili ayrıca toplantı yapılacaktır.)



sehirplanlama.mu.edu.tr



dys.mu.edu.tr

• dys: ders yönetim sistemi

• Bu sistemi uzaktan eğitim dersleriniz için

kullanabildiğiniz gibi, diğer derslerinizde de

ders notları, duyurular, ödevlerin sisteme

yüklenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir.



UZAKTAN 

EĞİTİM



Ders Yönetim Sistemi 

Giriş İşlemleri



• Uzaktan Eğitim derslerini takip etmek için Z03 laboratuvarı 
kullanılabilir.

• Z03 anahtarı güvenlikten kimlik karşılığı temin edilir.

• Cep telefonundan girmek için ‘adobe connect’

• Bir dönem boyunca 5 kez ders canlı izlenmezse devamsızlıktan 
kalınır.

• Bunun dışında ders tekrarlarını izleme süresi bir haftadır.

• Bu bilgiler dışında konuyla ilgili hala çözülemeyen bir sorununuz 
varsa Uzaktan Eğitim Koordinatörü Recep Aşık ile görüşülebilir. 
(3. kat, oda no: 305)



Öğrenci Toplulukları

• Afrikalı Öğrenciler Kültür Topluluğu

• Almanca Topluluğu

• Arkeoloji Topluluğu

• Avrasya Bilim, Kültür, Sanat ve Tabiat 

Topluluğu

• Avrupa Öğrencileri Forumu Topluluğu

• Badem Çiçeği Topluluğu

• Batı Edebiyatı Kültür ve Etkileşim Topluluğu

• Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu

• Bilim ve Teknoloji Topluluğu

• Bilimsel Araştırma Topluluğu

• Bir Nefes Sıhhat Topluluğu

• Bisiklet Topluluğu

• Biyoloji Topluluğu

• Bölgesel Analiz Topluluğu

• Check-up Tiyatro Topluluğu

• Çevre Dostları Topluluğu

• Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu

• Damla Topluluğu

• Dans Topluluğu

• Dijital Mühendislik Topluluğu

• Düşünce ve Kitap Topluluğu

• Düşün – Sanat – Kültür Topluluğu

• Edebiyat Topluluğu

• Eğitim ve Bilim Topluluğu

• Ekonomi ve Finans Topluluğu (Fethiye)

• Elektronik Sporlar Topluluğu

• Enerji ve İnovasyon Topluluğu

• Etkileşim Tiyatro Topluluğu

• Felsefe Topluluğu

• Fen Bilimleri Topluluğu

• Girişimcilik Topluluğu

• Havacılık Topluluğu

• HipHop ve Break Dans Topluluğu

• İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Topluluğu

• Kampüs Patileri Topluluğu

• Kariyer Topluluğu

• Komedram Tiyatro Topluluğu

• Marmaris Dans Topluluğu

• Matematik Topluluğu

• Milas Patileri Topluluğu

• Muğla Halkbilim, Kültür ve Turizm Topluluğu

• Origami Topluluğu

• Sanat Tarihi Topluluğu

• Seyahat ve Kültür Topluluğu

• Sinema Topluluğu

• Şehir ve Medeniyet Topluluğu

• Toplum Gönüllüleri Topluluğu

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu

• Türk Dünyası Kültür Topluluğu

• Türk Halk Dansları Topluluğu

• Uluslararası Öğrenci Topluluğu



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

http://www.sksd.mu.edu.tr/



Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası 

nitelik taşıyan işlerini yürütmek ve koordine eden birimdir.

Faaliyet Alanları

AB Eğitim Programları ve Hareketlilik (Erasmus+ Programı) 

Yurtiçi değişim faaliyetleri (Farabi Değişim Programı ) 

AB dışı değişim faaliyetleri (Mevlana Değişim Programı) 

Uluslararası tam zamanlı öğrenciler

Bologna Süreci uyum çalışmaları: AKTS, Diploma Eki, Tanınma, Yeterlilik, Öğrenme Çıktıları

Uluslararası tanıtım ve organizasyon

Dış ilişkiler, protokoller, üyelikler



Erasmus Programı

erasmus.mu.edu.tr 

Erasmus Programı Nedir?

• Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye 

yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

• Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli 

öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

• Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek 

ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla 

yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da 

teşvik etmektedir.

• Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmektir.



Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve

eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların

ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu

amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar

daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki

önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile

1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa

ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma

imkanı elde etmiştir.



Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki 

eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir 

Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. 

Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan 

başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir 

yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları 

ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek 

geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca 

hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde 

hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme 

tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal 

statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 

kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.



Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) 

Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi 

yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini 

yurtdışına gönderemez.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu 

konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak 

isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları 

gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan 

Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısında yer alır. Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği 

faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha 

sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj 

hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek 

lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 

2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden tüm yükseköğrenim 

hayatı boyunca yalnızca 1 defa yararlanılabilir. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan 

öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar. 

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; gönderen yükseköğretim 

kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil 

olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.
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Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler 

Koordinatörlüğü

• Bu birim, üniversitemizin mezunları ve öğrencilerine, gereksinim duydukları kariyer geliştirme

desteğini ve hizmetini verir.

• Üniversitenin öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, tercihlerine, beklentilerine ve sahip

oldukları donanıma göre hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için yol haritalarını

doğru bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olur.

• Mezunlar ile iletişim kurur, geliştirmek ve kendi aralarında iletişim kurmalarına yardımcı olur.

• Önemli başarılar kazanmış mezunların başarı hikayelerini, iş tecrübelerini öğrencilere

aktarmalarını sağlayacak ortam oluşturur.

• Mezunların, iş dünyasında elde ettikleri tecrübe ve önerilerinin eğitim ve öğretim kalitesini

artırmak amacı ile kurum yöneticileri ve öğretim elemanlarına ulaşmasını sağlar

• Ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversitenin tanınırlığının sağlanmasına katkıda bulunmak,

• Mezunların birikimlerini, Üniversitenin ve Türkiye’nin teknolojik, sosyal, kültürel gelişimine ve

toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak şekilde yönlendirir

• Mezunlara iş bulmaları konusunda destek sağlar

• Üniversitenin ve mezunların saygınlığını ve tercih edilirliğini artırarak ülkemizin insan

kaynakları potansiyelinin gelişimine katkıda bulunur

• Yukarıda sözü edilen amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olacak mezun bilgi sistemini

geliştirir.



Koordinatörlüğün faaliyet alanları

Koordinatörlüğün faaliyet alanları şunlardır:

a) Kariyer planlama faaliyetlerinde kullanmak amacıyla “mezun bilgi sistemi” ve “iş- işyeri bilgi bankası” 

oluşturmak ve yürütmek,

b) Koordinatörlüğün amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak,

c) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez vb. çalışmaları teşvik etmek ve 

desteklemek,

ç) Mezunların üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleri ile yakın ilişki ve dayanışma içerisinde olmalarını 

sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek,

d) Nitelikli insan kaynakları ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla iş alanları tanıtım günleri, kariyer 

günleri, kariyer fuarı vb. etkinlikler düzenlemek,

e) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirerek tecrübelerin paylaşılmasını sağlayacak organizasyonlar 

düzenlemek ve katılım sağlamak,

f) Mezunların sürekli eğitimine katkı sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak,

g) Mezunlara iş imkânlarını duyurmak ve öğrencilere staj imkânları sağlamak,

ğ) Öğrenci toplulukları ile işbirliği içinde toplantı, kongre, panel, kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri 

planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek,

h) Üniversiteyi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

ı) Ulusal ve uluslararası alanda başta diğer üniversiteler olmak üzere, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, 

üniversite mezun dernek/dernekleri ve STK’lar ile işbirliği yapmak,

i) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-

öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içeren faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

j) Belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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