
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu



Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanında donanımlı, 
teori ve uygulamayı iyi bilen ve aranan insan gücü ile kendi işini kurabilecek kabiliyette 
girişimci ruha sahip öğrenciler yetiştirmek felsefesiyle, 1994 yılında kurulmuştur.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Arıcılık ve İklimlendirme-Soğutma Programı olmak 
üzere iki programla eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde yedi bölüm ve 
dokuz program öğretime devam etmektedir.

Yüksekokulumuz Muğla merkeze 15 km uzaklıktadır. Muğla merkez ile ulaşım Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Özel Halk Otobüsleri aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Otobüsler her yarım saatte bir Ula-Muğla, Muğla-Ula arasında hizmet vermektedir.

Amacımız Yüksekokulumuz Akademik Personelinin bilimsel çalışma, araştırma ve 
yayınları ile eğitim kalitesini dünya standartlarına çıkararak; branşlarının gereklerine yönelik 
bilgi ve beceri ile donatılmış, Atatürk İlkelerine, Türk toplumunun değerlerine, evrensel 
insanlık ilkelerine saygılı öğrenciler yetiştirmektir.



Sınıf ve atölyelerimiz mevcut öğrenci durumuna göre yeterli durumdadır. 

Okulumuz yemekhanesi, kantini, basketbol sahası, voleybol sahası ve halı sahasıyla 

öğrencilerimizin hizmetindedir. Ayrıca okulumuz üniversitedeki bütün turnuvalara 

her branşta katılmaktadır. Okulumuzda her yıl bahar şenlikleri yapılmaktadır.

Okulumuzun turizm bölgelerine yakın olması nedeniyle oteller ve otellere hizmet 

veren çeşitli işletmeler öğrencilerimizin staj yükümlülüklerini yerine getirmelerinde 

kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca bölge ekonomisinde önemli yeri olan Mermer 

endüstrisi, orman ürünleri işleme ve dağıtım şirketleri, pazarlama şirketleri, orta ve 

büyük ölçekli sanayi işletmelerinde de geniş staj imkanları mevcuttur. Arıcılık 

programı öğrencileri okulumuza ait uygulama arılığında staj yapabilmektedir.
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Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu 
Programlarından Görünüşler



Meslek Yüksekokulun Konumu
https://harita.mu.edu.tr

https://harita.mu.edu.tr/


Mesleki eğitim alanında; çağdaş eğitim araç ve gereçleri,

doğal çevre, sosyal çevre, toplumla bütünleşmiş yapı, interaktif
eğitim gelişimiyle, ulusal ve uluslararası boyutlarda yer alan
örnek bir eğitim kurumu olmak.

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve
geliştirmektir.



Neden Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu?

Güçlü ve uluslararası deneyime sahip akademik kadro

Üniversitemizin en köklü meslek yüksekokullarından biri

Öğrenci alımı yapan arıcılık ve doğalgaz programlarına da 
sahip çok az sayıdaki devlet üniversitesi bünyesindeki 
meslek yüksekokulundan biri

Sosyal yaşam, kampüs ve şehir merkezine yakınlık 
avantajları

Öğrenci – öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişim 
(Açık Kapı Politikası, Ofis Günleri)

Güncel ve dünya standartlarında müfredat

Pratik – teori işbirliği

Erasmus'la yurtdışında eğitim imkanı (ECTS Diploma 
Eki)

Farabi ve Mevlana programları kapsamında ulusal ve 
uluslararası öğrenci değişim imkanı



Sosyal ve kültürel faaliyetler (Bahar Şenlikleri, Seminerler, Kariyer Günleri, ücretsiz kurslar)

Kulüp faaliyetleri çerçevesinde teknik geziler, sosyal programlar

SKS Daire Başkanlığı, tarafından verilen Spor ve Kültürel kurslar

Rektörlük Bursu

Üniversite kampüsü içerisinde yer alan 2 kız yurdu, yakın çevrede yer alan kamu ve ilçe 

merkezinde özel yurtlar, konukevi avantajları

Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma

Üniversitenin ve yüksekokulun her yerinde ücretsiz wi-fi imkanı

Üniversite kampüsüne, merkez menteşe kütüphanesine ve sportif tesislere yakınlık

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulunun 
Avantajları



İmkanlar

• Üniversitemiz merkez yerleşkesindeki sosyal, kültürel 
sportif tesis ve etkinliklerden yararlanabilme

• Meslek yüksekokulumuz bünyesindeki halı saha, 
voleybol, basketbol, yemekhane ve kantin imkanları

• İçerisinde bilgisayar ve teknik resim sınıfları bulunan 
derslikler ve öğretim elemanları bloğu, atölyeler binası ve 
ilçe merkezindeki ek binadan oluşan doğalgazla ısıtılan 
kapalı alanlar.

• Eşsiz bir tabiatın içinde mükemmel peyzaja sahip okul 
bahçesi



Bölüm ve Programlarımız
• Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Arıcılık Programı

• Elektrik ve Enerji Bölümü

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Elektrik Programı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

• Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

• Gıda İşleme Bölümü

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

• İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı

• Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

• Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı



Daha fazla bilgi için

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

e-posta : ula-myo@mu.edu.tr

Santral
0 252 211 22 79

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

