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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562
sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmektedir.
Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer almaktadır.
Fakültemiz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümüne; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel yetenek sınavı ile
40 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora
programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve
Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim programları,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile açılmış olup, 2014-2015 eğitim öğretim yılında,
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.
Spor Yöneticiliği Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile açılmış
olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında I. ve II. Öğretim programlarına öğrenci alarak eğitim
ve öğretime başlamıştır.
Fakültemiz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümleri
arasında Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanmaktadır.
Fakültemizde 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2
Araştırma Görevlisi, 1 Okutman ve 5 İdari olmak üzere toplam 20 Personel görev yapmaktadır.
Fakültemizin akademik ve idari personel sayısının yeterli seviyeye ulaştırılması hususunda
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çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Fakülte binamızın projelendirilmesi yapılmış olup 2017
yılı içerisinde inşaatına başlanılacaktır.
Düzce Üniversitesi; genç bir üniversite olmasına rağmen, üstün nitelikli akademik
kadrosu, yüksek akademik standartları ve olağanüstü dinamizmi ile Ülkemizin en büyük
üniversiteleri arasına girme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültemiz bu hususta
Üniversitemize en üst düzeyde katkı sağlamak istemektedir ve bu bilinçle çalışmalarına devam
etmektedir.
Fakültemiz; öğrencilerini, bilgiyi üretebilen, yaratıcı, rekabete açık ve modern dünyanın
gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetiştirmek için gerekli niteliklere sahip olmaya
gayret göstermektedir.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2016 yılına ilişkin Birim Faaliyet Raporu,
5018 Sayılı Kamu yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi doğrultusunda “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
hazırlanmıştır.
Faaliyet raporunun hazırlanmasında;
I. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması,
II. Bilgilerin doğru, güvenilir, ön yargısız ve tarafsız olması ilkeleri ile açıklık, tutarlılık ve
diğer raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanması esas alınmıştır.
Bu doğrultuda “İç Kontrol Güvence Beyanı” da imzalanarak ekte sunulmuştur.
Fakültemiz,

2016 Yılı

Faaliyet

Raporu’nu kamuoyuna

sunarken, raporun

hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY
Dekan V.
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GENEL BİLGİLER

I.

A. Misyon, Vizyon ve Değerler
Misyon
Sağlıklı düşünme gücüne sahip, Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili
uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, insan hareketinin; fizyolojik, psikolojik
ve

sosyolojik

boyutlarını

kavrayabilen,

sporun

toplum

üzerinde

etkilerini

izleyip

değerlendirebilen, bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke
sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler ile spor
kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemiş araştıran ve analitik düşünen bireyleri yetiştirerek Türk
sporunun ve toplumunun hizmetine kazandırmaktır.

Vizyon
Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında
lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve
uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik
değerlerden ödün vermeyen lider bir kurum olabilmektir. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve
yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,

çağdaş bilgi,

beceri ve davranışlara sahip

olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan
bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.

Değerler
 Spor
 Bilim odaklı
 İnovasyon
 Entegrasyon
 Deontoloji
 Evrensellik
 Dürüstlük
 Saygınlık
 Şeffaflık
 Kültürel Değerlere Sahiplik
 Özgüven
Eğitim, Araştırma ve Hizmet etkinliklerinde
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 Geliştiricilik
 Yenilikçilik
 Mükemmeliyetçilik
 Araştırıcılık

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Üniversitelerin ve Fakültelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 2547 sayılı Yükseköğretim
kanunu ile belirlenmiştir. Fakülte yönetim organları Dekan, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim
Kurulu, Bölümler ve Anabilim Dalları şeklinde belirlenmiştir. Fakültelerde bütçeyle ödenek
tahsis edilen her birimin üst yöneticisi Fakültelerde Dekandır. Fakülte bütçesini hazırlatmak,
Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Fakülte birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini takip ve kontrol
etmek, harcama talimatı vermek, yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, Ön Mali Kontrol
sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak, ödeme emri belgesini imzalamak, Kanun ve
Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Dekanların sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilmiştir.
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve
geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal
hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

1. Akademik Personel Görev Yetki Tanımı Ve Sorumlulukları


Dekan



Dekan Yardımcısı (Akademik)



Dekan Yardımcısı (İdari)



Bölüm Başkanı



Öğretim Üyesi



Öğretim Görevlisi



Araştırma Görevlisi
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ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Rektör

Personel

Dekan

2547 Sayılı Kanunun 16’ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekanın görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek.
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak.
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.
5. Fakültenin misyon ve vizyonunu belirlemek; bunu tüm çalışanları ile paylaşmak,
gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek.
6. İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili
ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
7. Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunlarını tespit etmek, çözüme
kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek.
8. Fakültenin stratejik planının hazırlanmasını sağlamak.
9. Fakültedeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, verilerin bilimsel
dayanaklara oturtulması ve Yönetime sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi amacıyla
gerekli görülen hâllerde komisyonlar oluşturmak.
10. Fakültenin fizikî donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını
sağlamak.
11. Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları
Fakültedeki süreçlere yansıtmak.
12. Fakültede kalite bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılmasını sağlamak; ayrıca, kalite
güvencesini sağlayarak gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.
13. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir
anlayışla Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
14. Fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak
kaynak sağlama yönünde çaba göstermek.
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15. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde
yürütülmesini sağlamak.
16. Fakültenin tüm idarî ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel
ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlayarak üretici bir duruma gelmeleri için
çalışmak. Böylece bir liderlik anlayışıyla Fakültede takım çalışması ruhunu geliştirmek.
17. Fakültenin akademik ve idari personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve
konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon
haline gelmesi için çalışmak.
18. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.
19. Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
20. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve
kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla
kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının
verilmesini sağlamak.
21. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak
harcama yetkisini elinde bulundurmak.
22. Harcama Yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer
işlemlerden sorumlu olmak.
23. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen
harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için
Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek.
24. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
25.
a. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında,
b. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
c. Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında, Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.
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ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Dekan

Personel

Dekan Yardımcısı (Akademik)

Dekan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
4. Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayii ve toplumla
ilişkileri düzenlemek.
5. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve
malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların
görüş ve önerilerini almak.
6. Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının
takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
7. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak
komisyonlara başkanlık yapmak.
8. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların
gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
9. Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
10. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul
sunularını hazırlamak.
11. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
12. Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan
adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
13. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
14. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden
geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.
15. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle
yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
16. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
17. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak
komisyonlara başkanlık etmek.
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18. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü
ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini
sağlamak.
19. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere
yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak.
20. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
21. Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.
22. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum,
seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.
23. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
24. Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
25. Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri
talepleri incelemek, denetlemek.
26. Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
27. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara
başkanlık yapmak.
28. Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları
ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
29. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması
konusunda gerekli uyarıları yapmak.
30. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yapmak.
Görev

alanı

itibariyle

yürütmekle

yükümlü

bulunduğu

getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Dekan

Personel

Dekan Yardımcısı (İdari)

Dekan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

10

hizmetlerin

yerine

3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
4. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
5. Fakülte politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların
yapılmasını sağlamak.
6. Teknik/teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve
iyileştirilmesini sağlamak.
7. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını
izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
8. Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari
soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,
ilgili komisyonları oluşturmak.
9. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak
ve denetlemek.
10. Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının
takibini yapmak.
11. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını kontrol etmek ve ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
12. Fakültede iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları
yürütmek.
13. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını
sağlamak.
14. Çevre düzeni ile ilgili birimlerin ve işlerin denetimini yapmak.
15. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
16. Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.
17. Fakülte tarafından düzenlenecek resmi açılış, tören ve öğrenci etkinliklerini
organize etmek.
18. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması
konusunda gerekli uyarıları yapmak.
19. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yapmak.
Görev

alanı

itibariyle

yürütmekle

yükümlü

getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
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bulunduğu

hizmetlerin

yerine

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Dekan Yardımcıları, Dekan

Personel

Bölüm Başkanı

2547 Sayılı Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen hususlara ilaveten bölüm
başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Bölüm kurullarına başkanlı etmek.
2. Fakültenin misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
3. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı ve sözlü olarak bildirmek.
4. Fakülte Dekanlığı ile kendi bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir
şekilde yapılmasını sağlamak.
5. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak.
6. Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında bölüm
görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirmek.
7. Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde
yapılmasını sağlamak.
8. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
9. Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu Toplantılarına katılmak.
10. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapıp yapmalarını izlemek
ve denetlemek.
11. Sınav programlarının hazırlanmasını, sınavların düzenli ve zamanında
yapılmasını sağlamak.
12. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak.
13. Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek.
14. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenmek,
gerekirse toplantılar yapmak.
15. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorun ve taleplerini tespit ederek Dekanlığa
iletmek.
16. Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
17. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları
Dekanlığa sunmak.
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18. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde
gerçekleşmesi amacına yönelik olarak, bölümdeki öğretim elemanları arasında
bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.
19. Fakülte Akademik Genel Kurulu için bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
20. Bölümündeki öğrenci-öğretim
öğretimin

amaçları

elemanı

doğrultusunda,

ilişkilerinin,

düzenli

ve

sağlıklı

eğitimbir

şekilde

yürütülmesini sağlamak.
21. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar
yapmak.
22. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli ve zamanında yapmalarını sağlamak.
23. Bölümün

ERASMUS

ve

FARABİ

programlarının

planlanmasını

ve

yürütülmesini sağlamak.
24. Her öğretim yılı sonunda Bölümün geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile ilgili raporu ve gelecek yıl için çalışma plânını dekana sunmak.
25. Bölümdeki

sınıfların,

dersliklerin,

çalışma

odalarının,

atölyelerin,

laboratuvarların ve ders araç-gereçlerinin korunmasını, verimli, etkili, düzenli ve
temiz olarak kullanılmasını sağlamak.
26. Bölüm öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini
teşvik etmek ve bu konuda onlara yardımcı olmak.
27. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili
her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak.
28. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması
konusunda gerekli uyarıları yapmak.
29. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yapmak.
Görev alanı

itibariyle

yürütmekle

yükümlü

bulunduğu

hizmetlerin

yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan

Personel

Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi
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2547 Sayılı Kanunun 22. ve 31. maddelerinde belirtilen hususlara ilaveten öğretim
üyesi/öğretim görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygulamak.
2. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.
3. Bölüm içinde oluşturulan kurullarda ve Bölüm Başkanının diğer görevlendirmeleri ile
ilgili işlerde kendisine düşen görevi yapmak.
4. Dekanın öngördüğü toplantılara fakülteyi temsil için katılmak.
5. Ders programlarını hazırlamak, planlamak ve eksiksiz yürütülmesini sağlanmak.
6. Eğitim-öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan
(eğitim-öğretim, yayın, bildiri, proje, teknik gezi vb.) faaliyetleri bölüme sunmak.
7. Fakülte ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
8. Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarının tamamlayarak Bölüm
Başkanlığına sunmak, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin bölüm arşivine
iletilmesini sağlamak.
9. Her yılsonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders
sorumlusu değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
10. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığı yapmak,
11. Öğrencilerin fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlanmak.
12. Sorumlusu olduğu derslerde yapılacak değişiklikler ve onay için Bölüm Başkanlığına
başvurmak.
13. Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına katılmak.
14. Yarıyıl başlarında lisansüstü programlarda okutacağı derslerle ilgili olarak Bölüm
Başkanlığına bilgi vermek.
15. Yarıyıl sonlarında okuttuğu derslerin sınav değerlendirme sonuçlarının süresi içinde
Öğrenci İşleri Dairesine iletilmesini sağlamak.
16. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda
gerekli uyarıları yapmak, mevcut elektrikli aletlerde gerekli kontrollerin yapılmasını
koordine etmek, kapı-pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda
uyarılarda bulunmak.
17. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Öğretim üyesi ve görevlisi, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu
hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
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ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan

Personel

Araştırma Görevlisi

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesinde görev belirtilen hususlara ilaveten araştırma görevlisinin
görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Bölüm Başkanı ve Dekanlık makamına karşı sorumludur.
2. Bölüm içi eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.
3. Bölüm içi ilgili komisyonlarda görev almak ve yerine getirmek.
4. Dekan ve bölüm başkanının öngördüğü toplantılara katılmak.
5. Fakülte ile diğer birimler arası koordinasyonunda katkı sağlamak.
6. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığına katkı sağlamak.
7. Öğrencilerin Fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlanmak.
8. Yarıyıl ve Yarıyıl sonu sınavlarında gözetmen olarak görev yapmak.
9. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapılmasında katkı sağlar.
10. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
11. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Araştırma görevlisi, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

2. İdari Personel Görev Yetki Tanımı Ve Sorumlulukları


Fakülte Sekreteri



Mali İşler



Öğrenci İşleri



Personel İşleri



Taşınır Kayıt Görevlisi



Yazı İşleri



Dekan Sekreteri



Bölüm Sekreteri
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ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Dekan

Personel

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Fakültenin Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek.
2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride
bulunmak.
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33.maddesi uyarınca
gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.
4. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini
yapmak.
5. Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini
hazırlatmak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak.
6. Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Rektörlük Makamına
ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
7. Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın havalesini yaparak kaydedilmesini, birim
içi yönlendirilmesini sağlamak.
8. Fakültenin protokol, basın ve halkla ilişkiler ile ilgili iş ve işlemlerini düzenlemek.
9. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken
işlemlerin taşınır kayıt görevlisi tarafından yapılmasını sağlamak.
10. Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma
gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.
11. İdari personelin izinlerini fakültedeki iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde
düzenlemek.
12. İdari personelin performans raporlarını, disiplin işlerini mevzuata uygun olarak
düzenlemek.
13. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
14. Fakülte iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını, denetimini ve ilgili birimlere
sunulmasını sağlamak.
15. Tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesini sağlamak.
16. Fakülte WEB sayfasının düzenlenmesini sağlamak ve sürekli takibini yapmak.
17. Fakülte tarafından düzenlenecek resmi açılış, tören ve öğrenci etkinliklerini organize
etmek.
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18. İdari personel ile periyodik toplantılar yapmak, uyumlu ve verimli çalışmaları için
gerekli tedbirleri almak, personel arasında adil işbölümü yapılmasını sağlamak, kılık
kıyafetleri ile görevlerini yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda
idari personelin görev alanlarını ve birimlerini düzenlemek.
19. Fakültedeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak,
takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunmak.
20. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
21. Kurum içi veya kurum dışından gelen talep ve yazıların değerlendirilerek zamanında
cevaplanmasını

ve/veya

gerekli

duyurunun

yapılmasını,

dosyalanmasını

ve

arşivlenmesini sağlamak.
22. Fakültenin ihtiyacı olan birim ve bölüm başkanlıklarınca bildirilen demirbaş, temizlik,
kırtasiye, ders araçları gibi tüketim malzemeleri ile akademik personelin taleplerinin
bütçe imkânları dâhilinde teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak.
23. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak, denetimi yapmak ve
sonuçlandırmak.
24. Akademik personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yaparak zamanında yerine
getirilmesini sağlamak.
25. Fakülte bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak.
26. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve
denetlemek.
27. Akademik ve idari personelin maaş ve yollukları ile ders ücretlerinin hazırlanmasını ve
tahakkuk ettirilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek
durumlarının denetim ve takibini yapmak.
28. Fakülteye ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak.
29. Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri
incelemek, denetlemek.
30. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.
31. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem hizmetlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
32. Gerekli evrakın onay ve tasdikini yapmak.
33. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
34. Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü
sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak.
35. Bilgi edinme yasası çerçevesinde, basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap
vermek.
36. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda
gerekli uyarıları yapmak, mevcut elektrikli aletlerde gerekli kontrollerin yapılmasını
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koordine etmek, kapı-pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda
uyarılarda bulunmak.
37. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Fakülte Sekreteri; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı birinci derecede sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Mali İşler (Muhasebe)

Mali İşlerde görevli personelin göre yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Fakültede yapılacak yolluk yevmiye ve ders ücretleri dâhil bütün harcamaların evrakını
bütçe tertibine ve usulüne uygun olarak hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına iletmek ve takip etmek.
2. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakı dikkatlice incelemek,
hatalı olanları ilgililere geri göndermek.
3. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri
almak.
4. Akademik ve idari personelin maaş, ek ders, ikinci öğretim mesaisi, fiili hizmet zammı
ücretleri, ücretsiz izinli personel GSS ücretleri, yabancı uyruklu sözleşmeli personel
maaşı ve SSK primlerinin ödenmesi, stajyer öğrenci SSK primlerinin ödenmesi, jüri
üyeliği ücretlerinin ödenmesi, doğum ve ölüm yardımı ücretlerinin ödenmesi ile ilgili iş
ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütmek.
5. Akademik, idari ve yabancı uyruklu sözleşmeli personelin maaşları, ek dersleri, jüri
üyeliği ücretleri, doğum ve ölüm yardımı ücretleri, ücretsiz izinli GSS ücretleri ve fiili
hizmet zammı ücretleri ile ilgili istenen yazıları usulüne uygun olarak hazırlamak.
6. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin iş ve
işlemlerini, personel işleri bürosu ile koordineli olarak takip etmek.
7. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek, Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan ilgisiz kişilere bilgi,
belge ve malzeme vermekten kaçınmak.
8. Harcama ve tahakkukla ilgili dosyaları tutmak, yedeklemek, usulüne uygun olarak
arşivlenmesini sağlamak.
9. Büro ile ilgili gerekli baskı, kırtasiye ve sarf malzemelerini temin etmek.
10. Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek.
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11. Ödeme emrine bağlanacak taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlamak.
12. Aylık ve yıllık faaliyet raporları dâhil görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar
için temel teşkil eden istatistikî bilgileri tutmak.
13. Bütçe tasarısını Taşınır mal işlemleri sorumlusu ile eşgüdümlü olarak hazırlamak.
14. Ödemelere esas teşkil edecek bilgi ve belgenin, istenmesine rağmen zamanında teslim
etmeyen kişileri veya kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her
türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek.
15. Yazı işleri bürosu ile koordine ederek, Fakültedeki kurul ve komisyonların toplantı
öncesi gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını
Fakülte Sekreterine vermek, Kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde
yazılmasını, dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması, kararların ekleri ile birlikte
ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.
16. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
17. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
18. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
19. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
20. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
21. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Öğrenci İşleri

Öğrenci işlerinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Öğrencilerin kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt
dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamak.
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2. Ders görevlendirmeleri ile ilgili işleri yapmak, ders programlarını sisteme girmek.
3. Eğitim-öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden
istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.
4. ERASMUS ve FARABİ çerçevesinde diğer üniversiteye giden öğrenci notlarını sisteme
girmek.
5. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme
tanımlamak
6. KYK burs dökümünün sistemde güncel tutulmasını sağlamak.
7. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.
8. Bölümlerin sınav programlarını ilan etmek, öğrencilere duyurmak, oranlarını sisteme
girmek.
9. Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapmak.
10. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili
bölümlere ve öğrencilere bildirmek.
11. Tek ders sınavları ile ilgili duyuruların yapılması, başvuruların dosyalanması ve diğer
işlemleri yapmak.
12. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci
listelerini ilan etmek.
13. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları
yapmak.
14. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
15. İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapmak.
16. Öğrencilerle ilgili duyuruları yapmak.
17. Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak.
18. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.
19. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlemek.
20. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
21. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
22. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının
bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi veri tabanına girmek.
23. Öğrenci mevcudunu gösteren listeyi güncel tutarak aylık periyotlarla Dekana bildirmek.
24. Sistemde yüklü müfredatları kontrol ederek hatalı olanları düzeltmek.
25. Yabancı uyruklu öğrencilerin emniyete gidecek evraklarının hazırlanması, dosyalarının
düzenlenmesini sağlamak.
26. Yeni kayıt dosyalarını incelemek, eksiklerini gidermek.
27. Yaz Okulu ile ilgili işlemlerini yürütmek.
28. Staj işlemlerinde mali işler bürosu ile koordineli çalışmak.
20

29. Çiftanadal ve yandal işlemlerini yürütmek.
30. Öğrenci disiplin ve soruşturma işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
31. Yazı işleri bürosu ile koordine ederek, Fakültedeki kurul ve komisyonların toplantı
öncesi gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını
Fakülte Sekreterine vermek, Kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde
yazılmasını, dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması, kararların ekleri ile birlikte
ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.
32. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
33. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
34. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden
istatistikî bilgileri tutmak.
35. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
36. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
37. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
38. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Personel İşleri

Personel işlerinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Akademik kadro ilanı ve kadro atama ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
2. Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanları görev atamaları ile ilgili iş ve işlemleri
takip etmek.
3. Personelin görev sürelerini, yükselme tarihlerini, doğum, evlenme, ölüm vb. özlük
haklarını ve askerlik işlemlerini takip etmek, Fakülte Sekreterine zamanında bilgi
vermek, gerekli yazışma ve başvuruların yapılmasını sağlamak.
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4. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek.
5. İdari ve akademik personelin izin, görev ve rapor işlemlerini takip etmek ve hazırlamak,
işe başlama tarihlerini tahakkuk bürosuna bildirmek.
6. Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek.
7. Akademik ve idari personelin disiplin soruşturması işlemlerini yürütmek.
8. Akademik ve idari personelin göreve başlama ve görevden ayrılma işlemlerini
yürütmek.
9. Akademik ve idari personelin tayin, terfi, istifa, askerlik, emeklilik ve mal bildirimi ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
10. Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı
başkanı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyelikleri ve üniversite senato
temsilciliği ve atanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek.
11. Yazı işleri ile koordine ederek, Fakültedeki kurul ve komisyonların toplantı öncesi
gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını Fakülte
Sekreterine vermek, Kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde yazılmasını,
dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması, kararların ekleri ile birlikte ilgili yerlere
zamanında gönderilmesini sağlamak.
12. Üniversitelerarası kurul doçentlik sınav jüri görevlendirme işlemlerini yürütmek.
13. Servis derslerine gözetmen görevlendirme işlemlerini yürütmek.
14. SGK işe giriş ve çıkış bildirgelerini düzenleme ve aktivasyon işlemlerini yürütmek,
takip etmek.
15. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
16. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
17. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden
istatistikî bilgileri tutmak.
18. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek, Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi ve
belge vermekten kaçınmak.
19. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
20. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
21. Fakültede görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak, güncel
bulundurmak.
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22. Akademik ve idari personelin özlük bilgi ve dosyalarını usulüne uygun olarak muhafaza
etmek, arşivlemek.
23. Bulunmadığı zamanlarda Taşınır mal işlemleri bürosunun işlerini yapmak.
24. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
25. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Taşınır Kayıt Görevlisi

Taşınır Kayıt Görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Birimlerin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin edilmesini
sağlamak.
2. Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım
malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik
malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemenin satın alınması ile
ilgili işlemlerini takip etmek.
3. Her türlü malzemenin depoya giriş-çıkış işlemlerini usulüne uygun olarak yapmak.
4. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakı usulüne uygun olarak
düzenlemek, kayıt altına almak ve arşivlemek.
5. Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında karşılamak, biten ya da
bitmek üzere olan malzeme durumunu amirlerine düzenli olarak bilgi vermek, onları
uyarmak.
6. Depoları daima temiz, düzenli, aranılanı kolayca bulacak şekilde tutmak.
7. Tüketime verilen malzemelerin TİF düzenleyerek çıkış kaydını yapmak.
8. Üçer aylık tüketim çıkış raporlarının hazırlanması.
9. Fakülteye gelen devir, hibe ve bağışların giriş kaydını yapmak, zimmet fişini
hazırlamak, takibini ve birimlere dağıtılmasını sağlamak.
10. Projelerden alınan taşınırların kayıt ve işlemlerini yapmak.
11. Uygunluk onay işlemlerini yapmak.
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12. Dayanıklı taşınırları zimmet fişi karşılığı kullanıma vermek, zimmet listelerini
hazırlayarak güncellemek.
13. Demirbaş malzemelerinin kaybolma, çalınma, yıpranma ve hurdaya ayrılması durumları
için Yönetmelik usullerine uygun olarak kayıtlardan düşürme işlemlerini yapmak.
14. Muayenesi veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek.
15. Muayenesi yapılamayan taşınırların geçici kabul işlemlerini yapmak.
16. Taşınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerinin Barkotlama işleminin
yapılmasını sağlamak.
17. Kişisel odalar ile laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı
taşınırlar için Dayanıklı Taşınır listelerini oluşturmak, ilgili kişilere zimmetlenmesini
sağlamak.
18. Her yılın ocak ayı içerisinde oda listelerini hazırlamak, güncellemek.
19. Malzeme

Sayım

İşlemlerini

yönetmeliklerde

belirtilen

sürelerde

talimatlar

doğrultusunda yapmak.
20. Harcama birimlerinin en son kestikleri TİF Numaraları Raporunu hazırlamak.
21. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım tutanakları ile döküm cetvellerini
düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek.
22. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek, Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi, belge
ve malzeme vermekten kaçınmak.
23. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini ve gereğini yapmak.
24. Bütçe hazırlanmasında mutemetlik ile koordineli olarak çalışmak.
25. Harcama cetvellerini mali işler bürosu ile eşgüdümlü olarak aylık takip etmek.
26. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
27. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
28. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden
istatistikî bilgileri tutmak.
29. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
30. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
31. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
32. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Yazı İşleri

Yazı İşlerinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Fakültenin birim içi ve birim dışı yazışmalarını Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları
hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.
2. Gelen-giden evrakı kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere göndermek, iç
ve dış posta işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
3. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul ve
komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak,
gündem evraklarını Fakülte Sekreterine vermek, Kurul ve komisyon tutanaklarının
düzenli bir şekilde yazılmasını, dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması, kararların
ekleri ile birlikte ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.
4. Fakültede oluşturulan kurul ve komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek.
5. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek, Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi ve
belge vermekten kaçınmak.
6. Akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve
sonuçlandırılmasını sağlamak.
7. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
8. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
9. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden
istatistikî bilgileri tutmak.
10. Yazışmaların kısa, anlaşılır, temiz, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen
göstermek.
11. Kültürel faaliyetlerinin tarihlerini birimlere bildirmek, Fakülte ile ilgili duyuruların
yapılmasını ve afişlerin gerekli yerlere asılması takip etmek.
12. Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak.
13. Arşiv ve imha işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek.
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14. Standart Dosyalama Planına uygun olarak dosyalama sistemini oluşturmak.
15. Fakültedeki akademik ve idari personelin her türlü posta evraklarının teslim alınıp
dağıtım işlerini yapmak.
16. Günlük devam çizelgesini aylık olarak hazırlamak ve arşivlemek.
17. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
18. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
19. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan

Personel

Dekan Sekreteri

Dekan sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Dekanın telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek.
2. Dekana ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek.
3. Dekana ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini
hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
4. Dekanın ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit
etmek, teminini sağlamak.
5. Dekan odasına ilgisiz ya da uygun olmayan kişilerin girmesini engellemek, Dekan
olmadığı zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlamak.
6. Dekanlığa gelen misafirlere görüşme taleplerine göre, gerekirse diğer ilgililere
yönlendirmek, Dekanın zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak.
7. Dekanlığa gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar, ağırlamak, rahat
etmelerini sağlamak.
8. Gerekli görülmesi halinde Dekanın ziyaretçilerini günlük olarak bir deftere ad, tarih ve
saat belirterek not etmek, ayrıca telefonla arayanları aynı şekilde kaydetmek.
9. Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz bilgilerin verilmesinden
kaçınmak, Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
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10. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini
takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak.
11. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi
önemli toplantıları Dekana hatırlatmak.
12. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip
etmek, yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
13. Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlamak.
14. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
15. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden
istatistikî bilgileri tutmak.
16. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
17. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
18. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
19. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden
dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetici / Yöneticileri

Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Dekan
Yardımcısı, Dekan

Personel

Bölüm Sekreteri

Bölüm Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Bölüm başkanının telefon görüşmeleri ve randevularını düzenlemek.
2. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları
kontrol ederek indirmek.
3. Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını
sağlamak.
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4. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde
tutarak bu konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi
formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime
ulaştırmak.
5. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders
programları, ders açılması, gözetmen görevlendirmeleri ile sınav programlarının
yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim
elemanlarına dağıtılmasını sağlamak.
6. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili
maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda bölüm başkanını
bilgilendirmek.
7. Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.
8. Bölüme gelen ve giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek, muhafaza etmek.
9. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere
ulaşmasını sağlamak.
10. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanı ve danışmanlar tarafından incelemesini
sağlamak.
11. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanı, danışman ve dersin öğretim
elemanlarına duyurmak, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazmak.
12. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini kontrol ederek almak, işleme koymak ve
sonuçlandırmak.
13. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzemeyi korumak, genel
bakımlarının yapılmasını sağlamak.
14. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iş ve işlemlerini yürütmek.
15. İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek.
16. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri takibinin yapılması,
17. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme,
araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması.
18. Ek ders ve sınav puantajlarını hazırlamak, zamanında mali işler bürosuna göndermek.
19. Rapor ve özrü bulunan öğrencileri bölüm başkanına veya yardımcısına bildirmek.
20. Bölüme ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, Bölüm başkanının onayı
olmadan ilgisiz kişilere bilgi, belge ve malzeme vermekten kaçınmak.
21. Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini
sağlamak.
22. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, işleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak
şekilde istenmesine dikkat etmek.
23. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
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24. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret
etmek.
25. Bölüm ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistikî bilgileri
tutmak.
26. Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili
yerlere ulaşmasını sağlamak.
27. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
28. Öğrenci işleri bürosu ile koordineli çalışmak.
29. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut
elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde
kapalı tutulmasını sağlamak.
30. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı
amirlerine karşı sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler
3. Fiziksel Yapı
Fakültemiz, Düzce Üniversitesinin Merkez Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi
binasında bulunmaktadır. Müstakil binamız için arazi tespiti yapılmış, projesi hazırlanmıştır.

3.1. Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı

Amfi

Sınıf

Atölye

Laboratuvarlar
Bilgisayar

Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite

Araştırma

Toplam
Diğer

0-50
51-75
76-100
101-150
151-250
251+
TOPLAM

Not: Fakültemize ait hizmet binamız bulunmadığından amfi, sınıf, laboratuvar vb. gibi alanlar için; Üniversitemizin
Merkezi dersliklerinden 4 sınıf kullanılmakta olup ayrıca Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ve ihtiyaç
halinde diğer alanlar kullanılmaktadır.
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3.2. Toplantı ve Konferans Salonları
Kapasite
(Kişi)

Toplantı Salonu
(Adet)

Konferans Salonu
(Adet)

Toplam

Kapasite 0-50
Kapasite 51-75
Kapasite 76-100
Kapasite 101-150
Kapasite 151-250
Kapasite 251+
TOPLAM

Not: Fakültemize ait hizmet binamız bulunmadığından Toplantı Salonu, Konferans Salonu vb. gibi alanlar için;
Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu ve ihtiyaç halinde Üniversitemizin Merkezi yerleşkesinde yer alan Konferans
Salonları kullanılmaktadır.

3.3. Spor Alanları
Açık/Kapalı
Spor Salonu

Spor Alan Adı (Futbol, Voleybol, Yüzme Havuzu
v.b.)

Sayı
(Adet)

Alanı
(m2)

Not: Spor Alanları (Futbol, Voleybol, Spor Salonu, Yüzme Havuzu v.b.) Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı bünyesinde olup, Fakültemizce eğitim amaçlı kullanılmaktadır.

3.4. Hizmet Alanları

Akademik Personel
İdari Personel
TOPLAM

Ofis Sayısı

Alan(m2)

Personel Sayısı

13
4
17

180
60
240

15
5
20

Büro
Kapalı Alan Miktarı (m2)
Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m2)

2015

2016

210
10,50

240
12

4. Örgüt Yapısı
03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562
sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmektedir.
Fakültemizde 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma
Görevlisi, 1 Okutman ve 5 İdari olmak üzere toplam 20 Personel görev yapmaktadır.
2016 yılı itibariyle Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri bulunmaktadır.
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4.1. Organizasyon Şeması

4.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü I. Öğretim programına; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel yetenek
sınavı ile 40 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü bünyesinde 1 Profesör, 1 Yardımcı
Doçent, 1 Okutman, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 Akademik personel görev
yapmaktadır.
Öğretim Elemanları


Prof.Dr. Kürşat KARACABEY (Bölüm Başkanı)



Yrd.Doç.Dr. Ayla TAŞKIRAN



*Yrd.Doç.Dr. Mutlu CUĞ (2547/40-b)



Okutman Pelin USTAOĞLU



Arş.Gör. Kadir TİRYAKİ

4.3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
onayı ile açılmış olup; 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alarak
eğitim öğretime başlamıştır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent olmak üzere
toplam 5 Akademik personel görev yapmaktadır.
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Öğretim Elemanları


Doç.Dr. Nurper ÖZBAR (Bölüm Başkanı)



Yrd.Doç.Dr. Z.İnci KARADENİZLİ



Yrd.Doç.Dr. Nuri TOPSAKAL



Yrd.Doç.Dr. Emre TÜREGÜN



Yrd.Doç.Dr. Atakan ÇAĞLAYAN

4.4. Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretim programları; Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın onayı ile açılmış olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitim
ve öğretime başlamıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü bünyesinde 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1
Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 Akademik personel görev
yapmaktadır.
Öğretim Elemanları


Doç.Dr. Korkmaz YİĞİTER (Bölüm Başkanı)



Yrd.Doç.Dr. Ömer SİVRİKAYA



Yrd.Doç.Dr. Reşat SADIK



Yrd.Doç.Dr. Nurgül TEZCAN KARDEŞ



Öğr.Gör. Yavuz ÖNTÜRK



Arş.Gör. Mensur PEHLİVAN

4.5. Fakülte Sekreterliği
Fakülte Sekreterliği bünyesinde 1 Fakülte Sekreteri, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 1
Hizmetli olmak üzere toplam 5 İdari personel görev yapmaktadır.
İdari Personel


Fikret ERSOY (Fakülte Sekreteri)*



Koray ÖRNEK (Bilgisayar İşletmeni)



Harun AKÇAY (Memur)



Berivan BAYAR (Memur)



Hasan ÖZTÜRK (Hizmetli)

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
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5.1. Yazılım ve Sunucular
2015

2016

Artış Oranı (%)

1

1

--

Yazılım Programı (Özel Yetenek Sınav Programı)

Sunucu hizmeti Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulmaktadır.

5.2. Teknolojik Kaynaklar

Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
TOPLAM

2015

2016

Artış Oranı (%)

20
4
24

21
5
26

5
25
8

2014

2015

2016

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

2

1
-4

Projeksiyon
Slayt Makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi
Fotokopi Makinesi
Faks
Fotoğraf Makinesi
Kameralar
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ve Cd okuyucuları
Laboratuvar Cihazı
Diğer Teknolojik Kaynaklar

4

6. İnsan Kaynakları
6.1. Akademik Personel
2015 Yılı
Dolu
Profesör

1

Doçent

2016 Yılı
Boş

Dolu

Artış/Azalış
Boş

Oranı(%)

1
2

200

Yardımcı Doçent

10

8

-20

Öğretim Görevlisi

2

1

-50

1

100

3

2

-33

16

15

Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
TOPLAM
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6.1.1. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Kadın

Kişi Sayısı
Erkek

Toplam

Yüzde(%)
Sayı/Toplam
Sayı

2
1
2

1
2
3
4

1
4
4
6

7
27
27
40

5

10

15

21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51-Üzeri
TOPLAM

6.1.2. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
Kadın
1
1

0-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21- Üzeri

Kişi Sayısı
Erkek
4
3

Toplam
5
4

Yüzde(%)

1
2
10

2
1
3
15

2
1
5

TOPLAM

33
27
13
7
20

6.1.3. Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları
2016 Yılında Atanan Akademik Personel
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

Okutman

2

1

1

2

2016 Yılında Ayrılan Akademik Personel
Profesör Doçent

İsteğe Bağlı Emeklilik
Yaş Haddinden Emeklilik
Malulen Emeklilik
Naklen Ayrılma
İstifa
Vefat
Diğer Sebepler
TOPLAM

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

2

2

2

2

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

6

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

4

1
1

1
5

6.1.4. Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Profesör

2547/40-b
2547/40-d
TOPLAM

Doçent

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

1

1

1

1
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2547/40-b.Madde

NO
1

ADI-SOYADI

GELDİĞİ KURUM

Yrd.Doç.Dr. Mutlu CUĞ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2

6.2. İdari Personel

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
TOPLAM

Kadın
1

Dolu Kadro Sayısı
Erkek
3

Toplam
4

1

1
4

1
5

Boş Kadro
Sayısı

6.2.1. İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Erkek

Toplam

1

1
1
2

1
2
2

1

4

5

Kadın
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans ve Doktora
TOPLAM

Yüzde(%)

20
40
40

6.2.2. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
Kadın
0-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21- Üzeri

1

TOPLAM

1

Kişi Sayısı
Erkek

Toplam

Yüzde(%)

1
1

2
1

40
20

2

2

40

4

5

6.2.3. İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Kadın
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51-Üzeri

Kişi Sayısı
Erkek

Toplam

1
3

1
1
3

4

5

1

TOPLAM

1

35

Yüzde(%)

20
20
60

7. Sunulan Hizmetler
7.1. Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri
7.1.1. Öğrenci Sayıları
Birim Adı
Spor Bilimleri Fakültesi
TOPLAM

Erkek
219
219

I. Öğretim
Kız
Toplam
99
318
99
318

II. Öğretim
Erkek
Kız
Toplam
121
32
153
121
32
153

Toplam
Erkek
Kız
340
131
340
131

Genel
Toplam
471
471

7.1.2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Kız
Spor Bilimleri Fakültesi
TOPLAM

Erkek
3
3

Toplam
3
3

7.1.3. 2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi Mezun Öğrenci Bilgileri
Güz Yarı Yılı
-

Spor Bilimleri Fakültesi

Mezun Sayısı Toplam
Bahar Yarı Yılı
-

Toplam
-

7.1.4. Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi
Toplam
Öğrenci Sayısı

471

Toplam
Öğretim Üyesi Sayısı

11

Ort. Öğretim Üyesi
Başına Düşen Öğrenci Say.

42,82

7.1.5. Öğretim Görevlisi ve Okutman Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi
Toplam
Öğrenci Sayısı

471

Toplam
Öğretim Görevlisi/Okutman Sayısı

2

Ortalama Öğretim Görevlisi/Okutman
Başına Düşen Öğrenci Sayısı

235,5

7.2. Genel / Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler
7.2.1. Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği
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Desteklenen Kongre Sayısı Ulusal
Kongre Sayısı

Desteklenen Kongre Sayısı Uluslararası

Destek Tutarı

Kongre Sayısı
9

Destek Tutarı
11.330,26

7.2.2. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak Eden
Akademik Personel Sayısı
Ulusal
TOPLAM

37

Uluslararası

Toplam

9

9

7.3. Türkiye ve/veya Dünyadaki Başarılarımız
7.3.1. 2016 Yılında Eğitim-Öğretim Alanında Başarılarımız

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ülkemizin milli sporcularından rekor sayıda başvuru gerçekleşti.
Toplam 1655 aday içerisinden farklı branşlara mensup 349 milli sporcu, Fakültemize ön kayıt
başvurusunda bulundu.

7.3.2. Kültür Sanat ve Spor Alanında Başarılarımız

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) faaliyet programı kapsamında Bulgaristan’da
düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi
Oğuzhan Koçak, 80 kg gençler ve büyükler kategorilerinde Dünya Şampiyonu olarak Ülkemize
iki altın madalya kazandırdı ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Yine Fakültemiz öğrencisi
Gülhan Bilgiç ise 55 kg sol kolda Dünya ikincisi olarak Üniversitemizi ve Ülkemizi onurlandırdı.
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Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, Düzce
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, kazandıkları başarılar ile Üniversiteyi ve
Ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerden Enes Coşu’ nun, Avrupa Birincisi
olarak altın madalya kazandığı ve şampiyonaya damgasını vurduğu müsabakalarda Gülhan
Bilgiç de Avrupa 3.sü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu’nun Çeşme'de düzenlediği Celal Sandal Bayanlar Türkiye Ferdi Boks
Şampiyonası’nda Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Türkiye
Şampiyonu oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 7-9 Ocak tarihlerinde Kocaeli'de Şehit Polis Recep
Topaloğlu Spor Salonu'nda Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokul Öğrencimiz Umay TOKCAN bütün rakiplerini yenerek Türkiye
Şampiyonu oldu.
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Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 2015-2016 sezonunda; Üniversiteler Muay Thai, Salon
Futbolu, Kick Boks, Wushu, Voleybol, Basketbol, Bilek Güreşi, Judo ve Karate şampiyonlarında
alanında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinden oluşan toplam 12 kupayı Üniversitemize
kazandırdı.
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Türkiye Üniversiteler Arası Kick-Boks Şampiyonası
Türkiye Şampiyonu Düzce Üniversitesi Mart 2016
Marmaris/Muğla

Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası Türkiye Şampiyonu
Düzce Üniversitesi Mayıs 2016 Fırat Üniversitesi Elazığ

Türkiye Üniversiteler Arası Muay-Thai Şampiyonası Türkiye Şampiyonu Düzce Üniversitesi
Nisan 2016 Kemer/Antalya. Ayrıca Üniversitemiz 3 kulvarda kupa alan ilk ve tek üniversite
olarak turnuvaya damga vurmuştur.

Türkiye Üniversiteler Arası Wushu-sanda
Şampiyonası Türkiye Şampiyonu Düzce
Üniversitesi Mayıs 2016 Kundu/Antalya.
Erkekler ve kadınlarda Türkiye Şampiyonu
olarak yine büyük başarıya imza atılmıştır.
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Türkiye Üniversilerarası Bayanlar Futsal 1.lig Şampiyonu Düzce Üniversitesi Bayan Futsal
Takımı Nisan 2016 Kocaeli

Düzce Üniversitesi Judo Takımız Takım halinde Türkiye 3.sü Bülent Ecevit Üniversitesi 2016
Zonguldak

Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig
Müsabakaları Türkiye Şampiyonu Düzce
Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi 2016
Zonguldak

Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi
Müsabakaları Türkiye Şampiyonu Düzce
Üniversitesi Mart 2016 Kemer/Antalya
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II.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1. Bütçe Giderleri
1.1.1. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
2014

2015

2016

3

7

9

920,48

2.331,75

2.778,98

306,82

333,11

308,78

2014

2015

2016

Yararlanan
Personel Sayısı

4

--

--

Kümülatif Harcama
Toplamı (TL)
Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

6.326

--

--

1,581.5

--

--

Görevlendirilen
Personel Sayısı
Kümülatif
HarcamaToplamı (TL)
Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

1.1.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler

1.1.3. Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme
gideri (TL)
Haberleşme Gideri Toplamı
(TL)
Ortalama Personel Başına Düşen
Haberleşme Gideri(TL)

2014

2015

2016

1043,26

701,45

686,28

57,95

35,07

34,31

B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1. Faaliyet Bilgileri
1.1.1. Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler
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2014

2015

2016

1

7

8

Konferans

1

6

Panel

2

7

Seminer

5

1

Sempozyum ve Kongre

Açık Oturum

1

Söyleşi

2

Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva

1

1

Teknik Gezi

5

1

Eğitim Semineri

3

1

1

İnteraktif Sunum

2
18

30

TOPLAM

12

4

1.1.2. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
2015

2016

Uluslararası Makale

2014

2

18

Ulusal Makale

4

12

Uluslararası Bildiri

12

32

Ulusal Bildiri

9

1

Uluslararası Sergi
Ulusal Sergi
Uluslararası Ödül
SCI, SSCI, AHCI de taranan Uluslararası Makaleler

5

3

Atıflar(SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde)

3

17

Atıflar(Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde)

2

77

Kitap

--

3

37

163

TOPLAM

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015-2019 yılı Stratejik Plan doğrultusunda takip edilmesi gereken Hedef ve Göstergeler;

2.1. 2016 Yılı Performans Gösterge Sonuçları Tablosu
Hedef

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

2016 Yılı
Gerçekleşme

2

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve
hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği
kurmak

Kamu özel sivil toplum kuruluşları ile
imzalanan toplam işbirliği sayısı

Sayı

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve
hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği
kurmak

Kamu-özel-sivil toplum kuruluşları ile
birlikte yapılan faaliyet sayılar

Sayı

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve
hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği
kurmak

Kamu-özel-sivil toplum kuruluşları ile
birlikte işbirlikleri ile sağlanan burs adeti

Sayı

Hedef 2.4 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin yayın sayısını en az %50 arttırmak

Lisansüstü öğrencilerin tezlerinden
türetilen yayın sayısı

Sayı

Hedef 3.3 2019 yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve
sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği
sayısını her yıl en az %10 arttırmak

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum
ve kuruluşları ile ortak olarak bölgeye
yönelik yürütülen faaliyet sayısı

Sayı
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Hedef 5.1 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre
teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim
faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak

Sağlık ve çevre teknolojileri üzerine
gerçekleştirilen kongre, sempozyum,
panel ve bilimsel toplantı v.s. sayısı

Sayı

Hedef 2.3 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK,
Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. kurumların
desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20
arttırmak

Öğretim üyelerine ait
(Yrd.Doç.,Doç.,Prof.) proje sayısı

Sayı

Hedef 2.5 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent,
faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari
teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek

Biriminiz bünyesinde akreditasyon sahip
laboratuvar sayısı

Sayı

Hedef 2.5 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent,
faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari
teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek

Fikri sınai mülkiyet hakları eğitimlerine
katılan öğretim üyesi(Yard.Doç., Doç.,
Prof.)
sayısının
toplam
öğretim
üyesi(Yard.Doç., Doç., Prof.) sayısına
oranı(Yüzde)

Sayı

16.02.2016 - Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi (Spor Alanındaki Gelişim ve İş Birliğinin Artırılması Protokolü)
01.07.2016 - Tuzla Spor Kulübü (İş Birliği Protokolü)

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III.

A. Güçlü Yönler
[G1-G13]

G-2

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor ABD’ da Yüksek Lisans ve Doktora
programlarının bulunması
Farklı alanlarda Lisans programlarımızın bulunması

G-3

Alanında deneyimli, genç ve dinamik akademik ve idari kadroya sahip olmak

G-4

Ulusal ve Uluslararası derecelerine sahip sporcularına eğitim vermek ve bulundurmak

G-1

G-6

Fakültemizde okuyan öğrencilerin uzmanlık branşlarında tecrübe ve gerekli donanıma sahip
olmaları
Fakültemizin üniversite merkez yerleşkesinde bulunması

G-7

Kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde olunması

G-8

Öğretim elemanları arasında etkili bir iletişimin olması

G-9

Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iletişimin etkin olması

G-10

Öğrenciye etkin danışmanlık sağlanması

G-11

Öğrencilere yönelik zengin bilim, kültürel, sosyal ve spor hizmetlerinin sunulması

G-12

Kurumsal toplantıların düzenli aralıklarla sürdürülmesi

G-13

Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması

G-5

B. Zayıf Yönler
[Z1]
Z-1

Fakültemize ait hizmet binası ve alanların olmaması
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C. Fırsatlar
[F1-F4]
F-1

Dünyaca ünlü sporcuları eğitmek

F-2

Başarılı akademisyen yetiştirebilme

F-3

Çok yönlü bir Spor Bilimleri Fakültesi tesisi kurulacak olması

F-4

Ders müfredatlarının zengin olması

D. Tehditler
[T1]
T-1

IV.

Öğrencilerin milli takım kamplarından dolayı ders devamsızlığı

ÖNERİ VE TEDBİRLER
Zayıf yönlerimizin en önemli sebeplerinden bir olan fiziki alan sıkıntısı için gerekli
adımlar atılmış olup, 2017 Yılında Fakültemizin inşaatına başlanması beklenmektedir.
Öğretim Elamanı ve Öğrencilerin sağlıklı koşullarda ders yapabilmesi için Spor
Salonunun ısıtma sisteminin çalışır hale getirilmesi ve zeminin sportif faaliyetlere uygun olacak
şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
Düzce ve çevresinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı sağlayarak,
ortak proje ve araştırma çalışmalarının desteklenmesine önem verilecek, sosyal, kültürel ve
sportif gezi, etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilebilecektir. Fakültemizin etkinliği ve tanıtımı
artarak, Üniversitemizin önemine, Düzce iline ve halkına önemli katkı vermiş olacaktır.
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V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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