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HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Honaz Meslek Yüksekokulu Pamukkale Üni-
versitesi’ne bağlı olarak 2000-2001 öğretim yılında 
öğretime başlamıştır. Halen 4100 civarında öğrenci 
yüksekokula kayıtlıdır. 2016-2017 öğretim yılı iti-
bariyle; 10 bölümden oluşmakta olup, hem normal 
hem ikinci öğretim programlarında (Pazarlama ve 
Menkul Kıymetler Programı sadece normal öğre-
tim) olmak üzere eğitim-öğretim yapmaktadır. 

Honaz Meslek Yüksekokulu 7583 m2 kapalı alan 
üzerinde 24 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, 4 çok 
amaçlı salon, 1 kütüphane ve yaklaşık 40 öğretim 
elemanı ile hizmet vermektedir.

AMACI
Öğrencilerinin hem bilimsel hem de sosyal be-

cerilerini geliştiren, topluma ve ülkesine karşı so-
rumluluk sahibi olan elemanlar yetiştiren, ulusal 
ve uluslararası alanda kabul gören bir eğitim kuru-
mu olarak, çağın gerektirdiği niteliklere sahip eği-
tim-öğretim hizmeti vermektir.

MİSYONU
Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ara eleman de-

ğil, piyasa beklentilerine uygun, “aranan” nitelikte 
elemanlar yetiştirmek üzere Mesleki ve Teknik Yük-
seköğretim hizmeti vermektir.

VİZYONU
Öğrencisi olmaktan gurur duyulan, yurt içinde 

ve yurt dışında istihdam önceliği olan bireyler ye-
tiştiren, meslek yüksekokulları arasında farklılık 
yaratan, sürekli kendini yenileyen, lider bir eğitim 
kurumu olmaktır.

HONAZ (SANAYİNİN MERKEZİ)
Honaz adını Ege Bölgesinin çatısı Honaz Dağı’n-

dan almış, sırtını yeşilin binbir rengi ile bezenmiş 
pınarları çağlayan milli parka dayamış, dünyanın 
en iyi kirazlarını yetiştiren, havasını Türk insanının 
konukseverliği ile yoğurmuş şirin bir ilçe. Aynı za-
manda bir sanayi şehri olan Denizli ilinin sayısı 160’ı 
aşan fabrikasında 20.000’e yakın çalışanın bulundu-

ğu Organize Sanayi Bölgesi de Honaz İlçesine bağlı. 

YURT DIŞINDA EĞİTİM İMKANI
ERASMUS Programı ile yabancı dil bilgisi yük-

sek öğrenciler, eğitim ve öğretimlerinin bir dönemi-
ni Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meslek yüksekokul-
larında tamamlayabilmeleri için İtalya, Slovenya ve 
Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler ile anlaşmalar 
bulunmaktadır.  

Öğrenciler,  aşağıda belirtilen ülkelerde eğitimle-
rinin bir ya da iki yarı yılını ücretsiz okuyabilme ve 
Erausmus burslarından yararlanma imkanına sahip 
olmaktadır.

Gea College/ Slovenya
Saxion Hogescholen/Hollanda
Universite Degli Studi Di Parma / İtalya
Universite De Cergy Pontoise / Fransa
Obchodni Academie / Çek Cumhuriyeti

ÖZEL SEKTÖRDE İŞ BULMA 
İMKANLARINI ARTTIRAN UYGULAMA: 
BİR DÖNEM BOYUNCA İŞYERİNDE STAJ 
İMKANI (3 DÖNEM DERS +1 DÖNEM STAJ)
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Dış 

Ticaret, Lojistik, Pazarlama ve İşletme bölümlerin-
de öğrenciler, 3 dönem dersin yanında 1 yarı yıl bo-
yunca işletmelerde iş başı eğitimi yapmaktadır. Staj 
programlarının bir bölümü istihdam garantisi de 
içermektedir.

ULAŞIM
Honaz Denizli’ye en yakın ilçe konumunda. Gece 

24.00’e kadar her 15 dakikada bir dolmuş seferleri 
mevcut. Kampus ve şehir merkezi ulaşımı araç ile 15 
dakikadır.

EĞİTİM ÖĞRETİM VE 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Eğitim ve öğretimin kalitesini her geçen gün ar-

tırmak temel hedeftir. Akademik personelin %85’i 
özel sektör deneyimine sahip. Belirli alanlarda İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden akademik 
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• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö)
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret (İ.Ö)
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö)
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)
• İşletme Yönetimi
• İşletme Yönetimi (İ.Ö)
• Lojistik
• Lojistik (İ.Ö)
• Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
• Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İ.Ö)
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)
• Pazarlama
• Pazarlama (İ.Ö)

BÖLÜMLER

personel desteği de alarak öğrencilere farklı pen-
cerelerden hayata bakış açısı da kazandırmaya ça-
lışılmaktadır.  Şubat 2011 ’de ISO-9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesi alarak, sayılı yüksekokullar 
arasında yerini almıştır. Öğrencilerin ve çalışanların 
memnuniyetleri düzenli aralıklarla ölçülmektedir.

KOSGEB DESTEKLİ 
GİRİŞİMCİLİK DERSLERİ
Honaz Meslek Yüksekokulu’nda tüm bölümlerde 

(İşçi Sağlığı İş Güvenliği hariç) teorik ve uygulamalı 
olarak işlenilen “Girişimcilik” derslerini alan öğren-
ciler KODGEP destekli hibe kredilerinden yararla-
narak iş açma işyeri kurma imkanına sahip oluyor. 

SOSYAL ETKİNLİKLER
Öğrencilere yıl içerisinde tiyatro, şiir dinletisi, 

konserler, sergiler gibi etkinliklerle de boş zaman-
larını değerlendirme olanakları sunulmaktadır. Öğ-
rencilerin yeteneklerine göre müzik, spor, resim, 
tiyatro, halk dansları gibi etkinlikler için dersler 
alınmaktadır. Öğrenciler ayrıca Honaz Kapalı Spor 
Salonu’ndan ve okul bahçesindeki spor tesislerinden 
yararlanma ve masa tenisi, step, basketbol, voleybol 
gibi spor alanları ile uğraşabilme olanağına sahip.  
Yüksekokul bünyesinde oluşturulan basketbol, vo-
leybol, futbol, halk dansları ekipleriyle üniversite içi 
ve dışı etkinliklerde Yüksekokul temsil edilmektedir. 

KÜTÜPHANE VE İNTERNET
Üniversitedeki Merkez Kütüphanesi haricinde, 

Yüksekokulda da alan ile ilgili 2600 kitabın bulun-
duğu bir kütüphane mevcuttur. Ayrıca alan ile ilgili 
haftalık ekonomi ve işletme dergileri de kütüphane-
ye gelmektedir. 3 bilgisayar laboratuvarı ile internet 
erişim merkezinden internete erişilebilmektedir. 
Ayrıca okul içinde kablosuz erişim imkânı da mev-
cuttur.

YAŞAM BOYU ÖĞRENİM KURSLARI
Honaz Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak 

çalışma sonucunda öğrenciler ayrıca İngilizce, İşa-
ret Dili, Bilgisayar Operatörlüğü, Güzel Konuşma 
ve Diksiyon, Tiyatro Kurslarına gidebilmektedir. 
Yaklaşık 800 civarında öğrenci Halk Eğitim Mü-
dürlüğü’nün söz konusu kurslarına kayıtlıdır. Bu-
nun yanında Denizli’nin ve Türkiye’nin önde gelen 
sanayicilerini ve kariyer uzmanlarını öğrenciler ile 
buluşturulmaktadır. Sanayiciler ve kariyer uzman-
ları öğrencilere iş dünyasının mezunlarından bek-
lentilerini anlattığı buluşmalar düzenli olarak yapıl-
maktadır. Zaman yönetimi, işyerinde insan ilişkileri 

konusunda seminerler de düzenlenerek yıl boyunca 
hem sosyal etkinlikleri arttırmayı, hem de öğrenci-
lerin yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir.

MEZUNLARINI İŞ HAYATINDA TAKİP 
EDEN İLK MESLEK YÜKSEKOKULU
Honaz Meslek Yüksekokulu,  mezunlarını iş haya-

tında da izleyen ve mezun takip sistemini kuran ilk 
meslek yüksekokulu. Yapılan anketlerle mezunların 
işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları, yap-
tıkları iş ile aldıkları eğitim arasında bağıntı bulunup 
bulunmadığı düzenli olarak ölçülmektedir. Araştır-
ma sonuçlarında mezunların yaklaşık %64’ünün 
ilk altı ayda işe yerleştikleri görülmüş olup, bu oran 
Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Honaz Meslek Yüksekokulu’nun hedefi; sürekli 
gelişme çerçevesinde, hayat boyu eğitim felsefesiyle 
öğrencilerini kendilerine güvenen, kendi ayakları-
nın üzerinde durabilen bireyler haline getirmek ve 
onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. 



İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web : www.pau.edu.tr/hmyo  •  E-Posta : hmyo@pau.edu.tr
Tel : 0 258 811 50 70  •  Faks : 0 258 811 50 72


