
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi güvencesi altında, 

özgüveni tam, takım duygusu içinde hareket eden, 

çevresine duyarlı, beşeri ilişkilerinde başarılı, sosyal, 

psikolojik, ahlaki  yönleri güçlü sporcuların gelişimleri-

ne katkıda bulunulacağı ve her yönden sağlıklı birey-

lerin yetiştirileceği, gurur duyulan bir spor kulübü 

olmaktır. 

 

Spordaki başarısını sosyal hayatına da yansıtan, 

akademik açıdan güçlü bireyler yetiştiren, çocuk 

ve gençlere başarı, rekabetçilik yanında, sporu 

yaşam biçimi ve kültür olarak benimseten, onla-

ra spor alışkanlığı aşılamak için gerekli yaklaşım-

ları sergileyen, spor yoluyla çocuk ve gençleri-

mizin iyi alışkanlıklar edinmesini sağlarken, 

kötü alışkanlıklar edinmemelerine katkıda bu-

lunan, üniversitemiz spor tesislerinden 

imkânlar dâhilinde en yüksek verimi alarak 

Muğla Üniversitesi Spor Kulübünü Avrupa 

standartlarına uygun olarak yapılandırmak-

tır. 
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Vizyonumuz 



 Yaz Okulu, çocuklarımızın aktif bir yaz geçirmelerini 
sağlamak amacıyla hafta içi 5 gün eğitim vererek spor 
eğitimlerini bilim ve sanat ile buluşturan bir eğitim 
programıdır.  

 5 – 12 yaş aralığında olan ve/veya bu yaşların gerektirdi-
ği fiziksel gelişim özelliklerini sergileyebilen tüm çocuk-
larımız Yaz Okulumuzun katılımcısı olabilirler. 

 Çocuklarımız, fiziksel gelişimleri göz önüne alınarak 
15’şer kişilik çalışma gruplarına (Okul öncesi; 1.sınıf; 
2./3.sınıf; 4./5.sınıf) ayrılacaklardır.  

 Yaz Okulumuzun başlama saati 11.00, bitiş saati ise 
17.00’dir. Çocuklarımızın Yaz Okulu’na ulaşımlarında 
velilerin isteği doğrultusunda servis hizmeti sağlan-
maktadır. 

 Çocuklarımız, belirtilen saatlerde ailelerinden teslim 
alınır ve ailelerine teslim edilir. Belirtilen saat dilimlerin-
de çocuklarımızın sorumluluğu Yaz Okulu’ndadır.  

 Spor Eğitimlerimiz MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin 
uzmanlık alanlarından mezun ve yüksek lisans eğitimi 
gören eğitmenler tarafından, bilim ve sanat eğitimleri-
miz ise MSKÜ Eğitim Fakültesi’nin yüksek lisans ve 
doktora programlarında eğitim gören eğitmenler tara-
fından verilmektedir. 

 Yaz Okulu gruplarının her birinde, çocukların eğitim, 
beslenme, güvenlik ve iletişiminden sorumlu iki grup 
lideri bulunmaktadır.  

 Yaz Okulu eğitimleri 3 farklı dönemde birbirini takip 
eden programlar ile uygulanacaktır (1D: 12 Haziran - 14 
Temmuz; 2D: 17 Temmuz - 11 Ağustos; 3D: 11 Ağustos - 
15 Eylül).  

 Yaz Okulu programında öğle yemeği mevcuttur. Ço-
cuklarımız öğle yemeklerini Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Türk Evi’nde yiyeceklerdir. 

YAZ OKULU 

SPOR EĞİTİMLERİ 

 Üniversitemiz personeli öncelikli olmakla beraber tüm Muğ-
la çocuklarının, devlet okullarının kapanması ile aktif bir yaz 
geçirmelerine imkân sağlayacak, güvenilir ve bilimsel temel-
li bir spor eğitimi programı hazırlanmıştır. 

 Eğitimler 12 Haziran 2017 Pazartesi günü başlayacak ve haf-
ta içi günlerde devam edecektir ve MSKÜ bünyesinde bulu-
nan spor alanlarında yapılacaktır. 

 Yeterli kayıt (10 sporcu) alındığı takdirde yüzme, tenis, fut-
bol, badminton, cimnastik, voleybol, basketbol ve atletizm 
branşlarına yönelik eğitimler verilmesi planlanmaktadır. 

 Çocuklarımız, branş eğitimlerine yönelik fiziksel gelişimleri 
göz önüne alınarak çalışma gruplarına ayrılacaklardır.  

 Branşların ders saatleri birbirleri ile çakışmayacak şekilde 
ayarlanacaktır. Böylelikle birden fazla eğitim almak isteyen-
ler zaman sorunu yaşamayacaklardır. 

 Spor eğitimleri, yaz tatili boyunca birbirini takip eden ve 
devam niteliğinde olan programlar ile uygulanacak, kış eği-
timleri programları ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır. 

 Spor eğitimlerinde gelişim kaydeden çocuklarımız Muğla 
Üniversitesi Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları olarak resmi 
müsabakalara katılabileceklerdir. 

 Branşlar bireysel ve takım sporu olarak ücretlendirilecektir.  

Ayrıntılı bilgi için;   musk.mu.edu.tr  

YAZ OKULU PROGRAMI 

YÜZME EĞİTİMLERİ PROGRAMI 

 Eğitimler hafta içi her gün 1 saat olacak şekilde, iki haftalık periyotlar 
(toplam 10 ders)  ile verilecektir.  

 Yüzme eğitiminde gruplandırmalar çocuklarımızın önce fiziksel geli-
şimi ve becerilerine, daha sonra yaşlara göre yapılmakta, 4 yaş ve 
altı çocuklarımıza ebeveynleri nezaretinde özel ders hizmeti veril-
mektedir. 

 Her periyotta yeni başlayanlar için grup oluşturulacaktır. 

 Yetişkinler için özel ve grup derslerimiz mevcuttur. 

DİĞER SPOR EĞİTİMLERİ PROGRAMLARI 

 Ayrıntılı programlara ulaşmak için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

TENİS EĞİTİMLERİ PROGRAMI 

 Alanında deneyimli tenis eğitmenlerimiz ile devam eden  ve 
yeni başlayacak gruplarımız için 0 541 890 08 48 numaralı hattı-
mızı arayarak bilgi alabilirsiniz. 

 Eğitimlerimiz MSKÜ kapalı tenis kortlarında yapılmaktadır. 

 Ayrıntılı programlara ulaşmak için web sayfamızı ziyaret ediniz. 


