
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi



• Tanıtım Videomuz İçin Tıklayınız.

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 1993 yılında Fen-
Edebiyat Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Fakültemiz,
Rektörlüğümüze bağlı olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulması
hakkında 13 Kasım 2010 Tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.

• Fakültemiz temel bilimler alanında eğitim ve bilimsel faaliyetleri destekleme
felsefesiyle 6 bölüm ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=DLrZmn94k90






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

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


• Vizyonumuz

Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif 

etkinliklerde Türkiye’de önde gelen, dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, 

uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanına sahip kaliteli ve etkili çözümlerle 

paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan, demokratik ve çağdaş yükseköğretim anlayışını 

benimsemiş, evrensel düzeyde gerçekleştirdiği eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama 

alanlarında yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi yol izleyen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir 

kurum olarak, ulusal ve uluslararası seviyelerde bilimsel bilginin üretildiği, öğretildiği ve 

yayıldığı bir fakülte olmaktır.



• Misyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda; demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti 

ilkelerini ve Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini özümsemiş, özgüven, hoşgörü 

ve bilimsel düşünce gücüne sahip, fen bilimleri alanında analitik düşünebilen, yüksek 

donanımlı bireyler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak bilimsel 

bilginin üretilmesine ve böylece bölge ve ülke gelişimine çözüm üreten, yetkin akademik 

kadrolarla varlığını ve etkinliğini devam ettirmek.

• Hedefimiz

Bilimsel araştırma-yayın sayısını ve niteliğini ulusal ve uluslararası ölçütler bağlamında 

sürekli geliştirmek, eğitim-öğretimin kalitesini ve kapasitesini arttırmak, temel bilimlerde 

bilimsel araştırmalar konusunda uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmek, çağı 

yakalamış, kendi alanlarında temel bilgilerle eksiksiz donatılmış, bilimin etik ilkelerine 

bağlı lisans mezunları ve alanında yetkin bilim insanları yetiştirmek fakültemizin 

başlıca hedefleridir.



Neden Fen Fakültesi ?

 Güçlü ve uluslararası deneyime sahip akademik kadro

 İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

 Tüm bölümlerimiz FEDEK tarafından akredite olmuş devlet üniversitesinden biri

 Sosyal yaşam ve şehir yerleşkesi avantajları

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

 Güncel ve dünya standartlarında müfredat

 Pratik – teori işbirliği

 Farabi / Mevlana Değişim Programlarından yararlanma imkanı

 Erasmus'la yurtdışında eğitim imkanı 

 Çift anadal ve yandal programları 



Üniversiteniz ve Fakültemiz tarafından düzenlenen Sosyal ve kültürel faaliyetler                 

( Seminerler, Kariyer Günleri vb..)

Kulüp faaliyetleri çerçevesinde teknik geziler, sosyal programlar

Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı, tarafından yapılan Spor ve Kültürel etkinlikler, kurslar

Fakültemiz Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümüne İLK ÜÇ sırada yerleşen 

öğrencilerimize YÖK DESTEK BURSU

Kampüs içerisinde ve yakın çevrede yer alan kamu ve özel yurtlar, konukevi avantajları

Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma

Üniversitenin her yerinde ücretsiz wi-fi imkanı

Fen Fakültesinin Avantajları



İmkanlar

• Sosyal: Üniversitemiz bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezimizde aktif olarak 
kullanılan biri 1050 kişi kapasiteli olmak üzere dört salon ve ayrıca 50’şer kişilik 4 
seminer ve amfi salonları ve Sıtkı Koçman Spor Tesislerimizde 2500 seyirci kapasiteli 
spor salonu, bir masa tenisi, bir güç geliştirme, bir step-aerobik-jimnastik salonu ve bir 
yüzme havuzu bulunmaktadır. Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayımız Üniversitemizin 
öğrencilerimizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi olup Kampüs 
alanımızda çeşitli kantin ve kafeterya imkanları da bulunmaktadır.

• Araştırma : Laboratuvar çalışmalarını yürütmeye elverişli, gerekli makine, teçhizat, 
kimyasal vb. donanımlı laboratuvar olanaklarımız mevcuttur. (Laboratuvar 
Cihazlarımız için Tıklayınız)

• Sağlık:Üniversitemiz bünyesinde MEDİKO Sağlık merkezi bulunmakta ve burada tüm 
öğrencilerimize hizmet verilmektedir. 

http://www.fen.mu.edu.tr/tr/duyuru/laboratuvar-cihazlarimiz-39679


Öğretim Kadromuz

• 34 Profesör

• 35 Doçent

• 16 Doktor Öğretim Üyesi

• 12 Öğretim Görevlisi

• 23 Araştırma Görevlisi



Bölümlerimiz

• Biyoloji Bölümü, 

• Fizik Bölümü,

• İstatistik Bölümü, 

• Kimya Bölümü, 

• Matematik Bölümü, 

• Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü



Daha fazla bilgi için

www.fen.mu.edu.tr

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

