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Genel Bilgiler
 Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu, başarı

tesadüf değildir felsefesiyle 1997 yılında Fethiye’de kurulmuştur.

 Meslek Yüksekokulumuz 3547 m2 kapalı alana ve 3700 m2 açık alana

sahiptir. Kapalı alanda toplam 14 derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı,

2 adet uygulama alanı ve servis uygulama laboratuarı bulunmaktadır.

 Yüksekokulumuz, 32 akademik personel ve genel idari hizmetler

sınıfında görev yapan 15 personelimiz ile toplam 1434 öğrenciye

hizmet vermektedir.

 Halen 6 Bölüm ve 7 Programda birinci öğretimde toplam 1002, ikinci

öğretimde ise 3 Bölüm ve 3 Programda toplam 442 öğrencimiz aktif

olarak öğrenim görmektedir.



Misyon ,Vizyon ve Hedefimiz

 Yüksekokulumuzun misyonu; Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine
sahip, araştıran, sorgulayan, işbirliğine ve paylaşıma açık, yaratılıcılığı ön
plana çıkaran, eleştirel düşünebilen, sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda
kendini sürekli yenileyen, sosyal sorumluluk bilinci olan, mesleğini ve
ülkesini seven aranan insan gücü yetiştirmektir.

 Vizyonumuz ise; çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve
teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır
nitelikte aranan teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile
sürekli işbirliği içerisinde olan, mensubu olmaktan gurur duyulan, bilgi ve
yeteneklerini ülke yararına kullanan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 Hedefimiz ise, geleceğin Türkiye’sinde ulusal ve uluslararası düzeyde
profesyonel turizm, tanıtım ve finans sektörünün beklediği nitelik deneyim ve
eğitim bileşenlerine sahip çalışanları yetiştirmek ülkemizin gelişimi ile ilgili
sektörlere sürekli işbirliği içerisinde gurur duyulan liderlik rolü üstlenen
bireyler yetiştirmek.



Neden Fethiye Ali Sıtkı Mefharet 
Koçman Meslek Yüksekokulu?
 Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu bölüm ve

programlarına uygun olarak bütün faaliyetlerini kaliteli mesleki

eğitim, araştırma ve topluma hizmet üzerine yürütmektedir.

 Yenilikçi, öğrenci merkezli, katılımcı ve sürekli gelişim odaklı

öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Akademisyen kadromuz kendi alanında başarılar elde etmiş, sektör

deneyimi olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından

seçilerek oluşturulmuştur.

 Bulunduğu konumun, doğal güzelliği bakımından ender yerlerden

biridir.





Meslek Yüksekokulumuzun   
Avantajları
 Mesleki eğitim programlarının içeriği, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını 

karşılayacak tarzda hazırlanmıştır.

 Öğrencilere sunulan eğitimler, dünya ve AB meslek standartlarına 

uygun ve modern araç ve gereçlerle desteklenmektedir.

 Yeterli sayı ve nitelikte laboratuvarlar  ve uygulama alanları 

mevcuttur.

 Öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım imkanlarının oldukça 

kolay olduğu bir konuma sahiptir.





İmkanlar
 Okulumuzda, özellikle uygulama derslerinde öğrencilerin 

akademik gelişimlerini arttıracak nitelikte yapılmaktadır.

 Öğrencilerin her türlü araştırma yapılacak bilgisayar ve araştırma 

laboratuvarları mevcuttur.

 Fiziki konum olarak meslek yüksekokulumuz ilçenin merkezinde 

bulunmuş olması  öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere 

katılım imkanı sağlamaktadır.

 Öğretim elemanlarımızın rehberliğinde öğrencilerimizin görgü, 

bilgi ve deneyimlerini artırmak  amacıyla kültürel ve teknik geziler 

düzenlenmektedir.

 Sağlık hizmetleri, Muğla merkezde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığınca yürütülmektedir. 





Bölümlerimiz ve Programları
 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Seracılık ve Organik 

Tarım programları)

 Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü (Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği Programı)

 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel 
İşletmeciliği)

 Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü (Turizm ve 
Seyahat Hizmetleri Programı)

 Çevre  Koruma Teknolojileri Bölümü (Çevre Koruma ve 
Kontrol)

 Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları)



TEŞEKKÜRLER
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