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Kozmetik Teknolojisi Programı’nın Amacı 
Nedir?

Dünyada en büyük birkaç endüstriden biri
olan ve çok ciddi bir pazar payına sahip olan
kozmetik sektöründeki en önemli ihtiyaçlar
arasında yer alan nitelikli teknik eleman
ihtiyacını karşılayarak, sektörün ilerleyen
yıllarda bu işin eğitimini almış kişilerce daha
ileriye taşınmasına katkıda bulunmak
programın amaçlarındandır.

Kozmetik Teknolojisi Programında, yürütülen
eğitim ve öğretim programı çerçevesinde
öğrencilere kozmetik alanında bilinmesi
gereken temel kavramları öğretmenin yanı
sıra örgün eğitim ve öğretimin avantajlarını
da kullanarak bölüm öğrencilerine bilimsel bir
ortamda meslek becerilerinin kazandırılması
sağlanmaktadır.

Eğitim-öğretim süresi boyunca yapılacak
teorik ve uygulamalı dersler, staj programları
ve bilimsel etkinlikler ile donanımlı, alanında
bilgi ve deneyim sahibi olan mezunlar vermek
programın asıl amacını oluşturmaktadır.

Mezunlarımızı Bekleyen Fırsatlar Nelerdir?

Mezun olanların iş bulma imkanları oldukça
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bölümden
mezun olanlar Biyokimya Laboratuvarları,
Kozmetik Sanayi Kuruluşları, Kozmetik İthalat
İhracat Firmaları, Kimya-Ecza sanayii, Güzellik
Merkezleri gibi kuruluşlarda yetkili eleman
olarak çalışabilmektedirler.

Kamu ve özel sektörün kimyasal işlemler
kullanarak üretim yapan tüm işletmelerinde iş
bulabilme şansları vardır. Özellikle kozmetik,
gıda ve ilaç sektörleri öne çıkan çalışma
alanlarıdır.

Araştırma-Geliştirme kültürünün ülkemizde
gün geçtikçe yaygınlaşması ile kozmetik
alanında araştırma yapabilen, bilgi sahibi
insan kaynağı eksikliği mezunlarımız için fırsat
olarak görülebilir.

Kozmetik Teknolojisi Programı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla
Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal
İşleme Teknolojileri Bölümü altında açılan
Kozmetik Teknolojisi Programı, 2016-2017
yılında ilk öğrencilerini alacaktır.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerini gerek öğrenci
sayısı gerekse yürütülen programlar itibariyle
ülkemizin en büyük yüksekokullarından biri
olan Muğla Meslek Yüksekokulu’nun
Muğla/Merkez (Menteşe) de yer alan
binasında sürdürecektir.

Programda mevcut olan derslerin tümünü
başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en
az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden
öğrencilere KOZMETİK TEKNOLOJİSİ alanında
ön lisans diploması verilir ve KOZMETİK
TEKNOLOJİSİ ön lisans derecesi almaya hak
kazanırlar.

Kozmetik Teknolojisi programından mezun
olanlar ‘’Kozmetik Teknikeri’’ ünvanı ile görev
yaparlar. Dileyenler dikey geçiş sınavı ile 4
yıllık Kimya Bölümüne geçiş yaparak
‘’Kimyager’’ olarak mezun olabilirler.

Öğrenci Kabulü: YGS Sınavı
Puan Türü; YGS-2
Eğitim Dili; Türkçe
Eğitim Süresi; 2 Yıl


