
Burslar 

Üniversitemizde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için maddi açıdan zorluklar yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan 

başarılı öğrencilerimize gerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, gerekse Sıtkı Koçman Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesini Geliştirme Vakfı tarafından çeşitli burs ve yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 
vakıf ve dernekler tarafından verilen burs ve yardımlar konusunda öğrencilerimize bilgilendirilmekte ve söz konusu kurum ve 
kuruluşlar ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır. 

 Sıtkı Koçman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini Geliştirme Vakfı Bursu 

 Öğle Yemeği Yardımı 

 Kısmi Zamanlı Statüde Çalışma Olanakları 

 Sıtkı Koçman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini Geliştirme Vakfı Bursu 
  
Üniversitemiz öğrencilerine Sıtkı Koçman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini Geliştirme Vakfı tarafından; 

 Önlisans ve Lisans Bursları 

 Lisansüstü Eğitim Bursları 

 Diğer burslar 

 Özürlü Öğrenci Bursları 

 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 ücretsiz öğle yemeği yardımı 
yapılmaktadır. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında  Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararıyla 925 öğrencimize öğle yemeği 
yardımı yapılmıştır. 

 

Kısmi Zamanlı Statüde Çalışma Olanakları 
  
Üniversitemizin öğrenciye hizmet veren birimlerinde (spor tesisleri, sağlık merkezi, kültür merkezi, kantin – kafeteryalar, 

kütüphane, bilgi işlem, vb.) hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla 219 öğrencilerimize kısmi zamanlı statüde 

iş imkanı yaratılmıştır. Öğrencilerimiz yapmış oldukları hizmetlerin karşılığında 220 YTL arasında ücret almaktadırlar. 

 

Sağlık Hizmetleri 

Kendilerinin veya ailesinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan (SGK (Emekli Sandığı, S.S.K., Bağ-Kur)) 
tedavi yardımı almadığını belgeleyen öğrencilerimizin tedavileri ve muayeneleri yürürlükte bulunan Kanun, 
Yönetmelik ve Kararlar çerçevesinde Mefharet Koçman Sağlık Merkezimizde ve sağlık merkezine bağlı sağlık 
birimlerinde yapılmaktadır. 2009 yılı içinde 579 öğrencimizin adına “Öğrenci Sağlık Karnesi” düzenlenmiş ve 
kendilerine verilmiştir. Bugün toplam 3642 öğrencimizin tedavi ve muayene giderleri Dairemizce karşılanmaktadır. 
2009 yılında öğrencilerimiz adına sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelere toplam 173.000 TL tedavi gideri 
ödenmiştir. 
  
Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği'nin kapsam dışı 
bıraktığı öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde sağlık merkezi ve sağlık merkezine bağlı diğer sağlık birimlerinde, 
diş hastalıkları tedavisi hariç tedavi ve muayenelerini yaptırabilmektedirler. Ancak muayene ve tedavilerine ilişkin 
giderler (tahlil, tetkik, ilaç bedelleri vb.) karşılanmamaktadır. 
  
Sağlık Merkezimizde hizmetler tıbbi hizmetler ve danışmanlık hizmetleri olarak yürütülmektedir. Tıbbi hizmetler; 
kurum hekimliği, genel poliklinik, periyodik sağlık taraması polikliniği, sigarayı bırakma polikliniği, ilk yardım 
polikliniği, izlem üniteleri, laboratuar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri olarak verilmektedir. 
  
Muayene ve tedavilerini yaptırmak üzere merkezimize başvuran öğrencilerimizden, Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda tedavi katılım payı olarak 2009 yılında 1,00 TL 
alınmıştır. 
  



Danışmanlık hizmetleri ücretsiz olup; sosyal güvencesi olma durumuna bakılmaksızın ihtiyaç duyan bütün 
öğrencilerimiz bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Danışmanlık hizmetleri; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 
üreme sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, engelli danışmanlığı, sağlıklı yaşam danışmanlığı olarak 
yürütülmektedir. 

 

Kültür Sanat ve Diğer Sosyal Hizmetler 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler eğitim ve öğretim yılı 
süresince sürdürülmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmeleri amacıyla yaratılan imkanlarla çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların yıl 
içinde, özellikle bahar şenliği etkinlikleri çerçevesinde sahnelenmesi sağlanmaktadır. 
 
Çalışmalar; fakülte ve yüksekokullarımızın bünyesinde bulunan salon ve amfiler ile 200 kişi 
kapasiteli Şahidi Salonu’nda, 175 kişi kapasiteli Ahmet Altıntaş Salonu’nda, Tören ve Şenlik 
Alanı’nda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmektedir. Atatürk 
Kültür Merkezi'nde 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 vb. etkinliklerde kullanılmaktadır. 
  
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli 
öğrenci toplulukları faaliyet göstermektedir. Topluluklar yıl boyu çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmekte, yıl sonunda düzenlenen gösteriler ile ülke çapında yapılan şenlik, festival ya 
da yarışmalarda Üniversitemizi temsil etmektedir. 
  
Yıl içersinde değişik isimler altında da (Sıtkı Koçman Günleri, Nevruz Bayramı Kutlamaları, Bahar 
Şenliği) etkinlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda satış ve tanıtım standları, film ve 
tiyatro gösterimleri, yarışmalar, konserler, halk oyunları, animasyonlar, paneller, söyleşiler gibi 
etkinlikler yer almaktadır. Özellikle bahar şenliğinde üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra 
davetlimiz olarak organizasyonlarımıza katılan diğer üniversitelerin öğrenci topluluklarının 
gösterileri de etkinliklerimize ayrı bir renk katmaktadır. 

 

 

Spor Hizmetleri 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler eğitim ve öğretim yılı 
süresince sürdürülmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmeleri amacıyla yaratılan imkanlarla çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların yıl 
içinde, özellikle bahar şenliği etkinlikleri çerçevesinde sahnelenmesi sağlanmaktadır. 
 
Çalışmalar; fakülte ve yüksekokullarımızın bünyesinde bulunan salon ve amfiler ile 200 kişi 
kapasiteli Şahidi Salonu’nda, 175 kişi kapasiteli Ahmet Altıntaş Salonu’nda, Tören ve Şenlik 
Alanı’nda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmektedir. Atatürk 
Kültür Merkezi'nde 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 vb. etkinliklerde kullanılmaktadır.  
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli 
öğrenci toplulukları faaliyet göstermektedir. Topluluklar yıl boyu çeşitli etkinlikler 



gerçekleştirmekte, yıl sonunda düzenlenen gösteriler ile ülke çapında yapılan şenlik, festival ya 
da yarışmalarda Üniversitemizi temsil etmektedir. 
Yıl içersinde değişik isimler altında da (Sıtkı Koçman Günleri, Nevruz Bayramı Kutlamaları, Bahar 
Şenliği) etkinlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda satış ve tanıtım standları, film ve 
tiyatro gösterimleri, yarışmalar, konserler, halk oyunları, animasyonlar, paneller, söyleşiler gibi 
etkinlikler yer almaktadır. Özellikle bahar şenliğinde üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra 
davetlimiz olarak organizasyonlarımıza katılan diğer üniversitelerin öğrenci topluluklarının 
gösterileri de etkinliklerimize ayrı bir renk katmaktadır. 

 

 

Beslenme Hizmetleri 

 

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla işletilen kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini 
sağlamakta ve denetlemektedir. 
Şube Müdürlüğümüzün kontrol ve denetiminde öğrencilerimizin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan 
yemek listeleri doğrultusunda günde yaklaşık 5000 kişiye öğle ve akşam yemeği verilmektedir. 
  
Yerleşkemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı dır. Özel yemek 
salonu, a’la carte restaurant, tabldot yemek salonları ve kafeteryası ile 1200 oturma kapasiteli tesisimizde ucuz, 
lezzetli ve sağlıklı beslenmenin hizmeti seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır. 
  
İlçelerde bulunan Birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’nca yapılan ihaleler sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile yerine getirilmektedir. 
  
Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında kantin – kafeterya hizmeti verilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından işletilen kantin – kafeteryaların yanı sıra belirlemiş olduğumuz esaslar çerçevesinde 
müstecir firmalar tarafından işletilmekte olan kantin – kafeteryalarımız öğrencilerimize ve çalışanlarımıza hizmet 
vermektedir. 
  
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ürün ve malzemeleri (sıcak – soğuk yiyecek 
ve içecekler, kırtasiye, market ürünleri...vb.) piyasa fiyatlarının altında tüm kantin ve kafeteryalarımızdan temin 
edebilmektedirler. Kantin ve kafeteryalarımızda satışa sunulan mal ve hizmetlerin kalitesine ve ucuzluğuna 
özellikle dikkat edilmektedir. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz tesislerimizde işletme politikamız ticari olmayıp, 
tamamen sosyal amaç güdülmektedir. Kantin ve kafeteryalarımızın kontrol ve denetimi Beslenme Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
  
Ayrıca kantin – kafeteryalarımızda öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla TV., müzik 
dolabı, masa tenisi, satranç ve bilardo masaları mevcut olup, bu hizmetten büyük bir kesim faydalanmaktadır. 
 
 

Kantin ve Kafeteryalar 

Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında kantin - kafeterya hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz ve 

mensuplarımız günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ürün ve malzemeleri (sıcak - soğuk yiyecek ve içecekler, 

kırtasiye, market ürünleri...vb.) piyasa fiyatlarının altında tüm kantin ve kafeteryalarımızdan temin 

edebilmektedirler 

 

Barınma 

Üniversitemiz Yerleşkesinde; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan iki 

yurt bulunmaktadır. Bu yurtlardan Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu 1500; Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı Erkek 

Öğrenci Yurdu 1300 yatak kapasitesine sahiptir. Ortaca ve Fethiye ilçelerimizde de Yükseköğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce işletilmekte olan iki adet yurt mevcuttur. Ortaca Öğrenci Yurdu 216’sı Kız, 

108’i erkek olmak üzere toplam 324; Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu ise 150’si kız, 150’si erkek 

olmak üzere toplam 300 yatak kapasitelidir. 



Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu, Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı Erkek Öğrenci Yurdu, Ortaca Öğrenci Yurdu ile 

Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu’na öğrenci kabulleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle yapılmaktadır.. 


