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A-KURUM HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri:

1-Adres : Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konuralp Yerleşkesi DÜZCE
2-Tel

: 0 (380) 542 12 15

3-Faks

: 0 (380) 542 13 65

4-E-Posta

: sbf@duzce.edu.tr

5-Web Adresi : http://sbf.duzce.edu.tr

Prof.Dr. Kürşat KARACABEY
Yrd. Doç. Dr. Reşat SADIK
Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
Fikret ERSOY

DEKAN
Dekan Yrd. - Kalite Kurul
Başkanı
Bölüm Başkanı - Kalite
Kurul Temsilcisi
Bölüm Başkanı - Kalite
Kurul Temsilcisi
Fakülte Sekreteri - Kalite
Kurul Temsilcisi

kursatkaracabey@duzce.edu.tr
resatsadik@duzce.edu.tr
nurperozbar@duzce.edu.tr
korkmazyigiter@duzce.edu.tr
fikretersoy@duzce.edu.tr

0 (380) 542 12 15
4531
0 (380) 542 12 15
4532
0 (380) 542 12 15
4527
0 (380) 542 12 15
4519
0 (380) 542 12 15
4522

-

Tarihsel Gelişim:

1-Kurumun Kısa Tarihçesi:
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 Yerleşkesi’nde 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.
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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 kurulmuş, 2016-2017 Eğitim Öğretim
Yılında I. ve II. Öğretim programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.
2-Toplam Öğrenci Sayısı (2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı):

Bölümü

I. Öğretim

II. Öğretim

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

174

-

174

Antrenörlük Eğitimi

113

121

234

Spor Yöneticiliği

38

36

74

Toplam

325

157

482

Spor Bilimleri Fakültesi
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı
Bünyesinde Bulunan Öğrenci Sayısı (482)
174
121

113
0

38

BEDEN EĞITIMI VE SPOR
ÖĞRETMENLIĞI

ANTRENÖRLÜK EĞITIMI
I. Öğretim

Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

36

SPOR YÖNETICILIĞI

II. Öğretim

Yüksek Lisans

Doktora

Toplam

47

20

67

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı(67)
47

20

YÜKSEK LISANS

DOKTORA

3-Çalışan Personel Sayısı:
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Fakültemizde 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, 1 Okutman ve
5 İdari olmak üzere toplam 21 Personel görev yapmaktadır.

4-Alt Yapı Durumu:
Fakültemizin kendisine ait hizmet binası bulunmamaktadır. İdari birimlerimize ve öğretim elemenlarımıza ait
ofislerimiz Mühendislik Fakültesinde yer almaktadır. Mühendislik Fakültesi binasında 240 metre kare
büyüklüğünde yer tahsis edilmiştir. Fakültemiz öğrencileri Üniversitemizin genel yemekhaneleri, kantin ve

kafeteryaları, misafirhanesi, spor tesisleri, konferans salonları, eğitim ve dinlenme vb. tesislerini
kullanmaktadırlar. Fakültemiz fiziki yapılanmasına ilişkin gerekli bilgiler aşağıda tabloda sunulmuştur.

Fiziki Alan

Ofis/Oda Sayısı

Alan(m2)

Akademik Personel Ofisleri
İdari Personel Ofisleri
Laboratuvar
TOPLAM

13
4
17

170
60
240

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

1-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.

2-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.
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3-Değerler:
Bilimsellik, yenilikçilik, katılımcılık, sürdürebilirlik, girişimcilik, etik değerlere bağlılık, şeffaflık, sürekli gelişme,
işbirliği, kurumsal adalet, sevgi ve hoşgörü.

4-Hedefler:
Üniversitemiz 2015-2019 yılı Stratejik Plan doğrultusunda Fakültemiz adına takip edilmesi gereken Hedef ve
Göstergeleri gerçekleştirmek.
Fakültemiz; öğrencilerini, bilgiyi üretebilen, yaratıcı, rekabete açık ve modern dünyanın gerektirdiği
donanımlara sahip bireyler olarak yetiştirmek için gerekli niteliklere sahip olmaya gayret göstermek.

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

Bölüm ve Program Bilgileri
Akademik
Per.Sayısı

Eğitim Dili

Eğitim Süresi

Öğrenci Kabul
Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği I.Öğretim

5

Türkçe

8 Yarı Yıl

2013-2014

Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim

5

Türkçe

8 Yarı Yıl

2014-2015

Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim

6

Türkçe

8 Yarı Yıl

2016-2017

Program

Özel Yetenek Sınavı her yıl sınav komisyonunca değerlendirilip belirlenir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı için;
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde; Olimpik ve Olimpik olmayan
branşlardan 1. Öğretim ve 2. Öğretim için YGS puanı, sportif özgeçmiş ve en az 3 yıllık (aynı branşta) lisansa
sahip olma şartına bağlı olarak öğrenci alınmıştır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde; Olimpik ve Olimpik olmayan
branşlardan, YGS puanı, sportif özgeçmiş ve en az 3 yıllık (aynı branşta) lisansa sahip olma şartına bağlı olarak
öğrenci alınmıştır.
Spor Yöneticiliği Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde YGS puanı ve 2 yıllık lisansa sahip olmak
şartlarına bağlı olarak 1. Öğretim ve 2. Öğretim için öğrenci alınmıştır.
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Akademik Personel Eğitim Durumu:
Akademik Personel

Eğitim Durumu

Devam Eden Eğitimi

PROF. DR. KÜRŞAT KARACABEY

Doktora

DOÇ. DR. KORKMAZ YİĞİTER

Doktora

DOÇ. DR. NURPER ÖZBAR

Doktora

YRD. DOÇ. DR. NURİ TOPSAKAL

Doktora

YRD. DOÇ. DR. Z.İNCİ KARADENİZLİ

Doktora

YRD. DOÇ. DR. AYLA TAŞKIRAN

Doktora

YRD. DOÇ. DR. REŞAT SADIK

Doktora

YRD. DOÇ. DR. NURGÜL T. KARDAŞ

Doktora

YRD. DOÇ. DR. DR.ÖMER SİVRİKAYA

Doktora

YRD. DOÇ. DR. EMRE TÜREGÜN

Doktora

YRD. DOÇ. DR. ATAKAN ÇAĞLAYAN

Doktora

ÖĞR. GÖR. YAVUZ ÖNTÜRK

Y. Lisans

Doktora

OKT. PELİN USTAOĞLU

Y. Lisans

Doktora

ARŞ. GÖR. MENSUR PEHLİVAN

Y. Lisans

Doktora

ARŞ. GÖR. KADİR TİRYAKİ

Y. Lisans

Doktora

ARŞ. GÖR. ENGİN CURA

Y. Lisans

Doktora

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

Ar-Ge Faaliyeti gerçekleştiren birimler: Birimimizde herhangi bir AR-GE faaliyeti yürütülmemektedir.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

B-KALİTE GÜVENCE Sİ SİSTEMİ
1-Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve
iyileştirmektedir?
Kurumsal olarak misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerini önceden belirlenmiş amaç ve
hedefler doğrultusunda belirlemektedir.
2-Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji
izlemektedir?
Daha faydalı olabilmek adına çalışmalar devam etmektedir. Yapılan görüşme ve toplantılar sonucunda kurumsal
geri bildirim ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

3-Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?
Fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır.
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4-Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev
ve sorumlulukları nedir?
Önceden belirlenmiş olan amaç ve hedefler doğrultusunda koordinasyonu sağlayıp yönetmekdir.
5-Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?
Kurumun daha önceden belirlediği program dahilinde işlmektedir.
6-İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek
örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl
sağlanmaktadır?
Birlikte bir takım ruhu oluşturacak şekilde yetki ve sorumluluklar dahilinde kurumsal olarak iç ve dış paydaşların
verim alabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

C.EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Programların Tasarımı ve Onayı

1-Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış
paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programı, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi,
İşletme Fakültesi öğretim üyelerinin işbirliği ile yürütülecektir. Mevcut birimlerde bulunan öğretim
elemanları, gerek alan derslerinin, gerekse pedagoji derslerinin yürütülmesinde bu açıdan önemli bir
avantaj teşkil etmektedir. Yeniliklere açık, aktif akademik kadro, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
çalışmalarının sistematik hale gelmiş olması, öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmiş olması,
öğrenci ve öğretim elemanı ilişkilerinin üst düzeyde olması, öğrenci için teknoloji sınıfı ile bilişim
merkezinin bulunması, ERASMUS programının aktif olarak işlemeye başlaması, Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile etkin işbirliği, programın böyle bir Üniversite
bünyesinde yer alacak olması.
2-Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?

Öğrencilerin yeterlilikleri program içerisinde yer alan teorik ve uygulamalı derslerle birlikte
kazandıklarını yetkinlik ve beceri düzeyleri ile belirlenmektedir.


Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını sıralar; öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik
özelliklerine uygun öğretme ve öğrenme sürecini tanımlar. Alanıyla ilgili ileri düzeyde
kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
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Spor ile ilgili yasal dayanaklar ve mevzuatın ne olduğunu açıklar



Yakın disiplinlerle ilişkilerini ve alanındaki örgütlerle nasıl bağlantılar kurabileceğini
açıklar. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme becerilerini kullanır



Öğrencilerin kendi gelişimlerini sağlarken çevreye ne kadar duyarlı bireyler olduklarını
değerlendirebilecek organizasyonlar yapar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için yeniden
düzenler



Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini bilir ve kullanır.



Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri kültürel ve etik değerlere bağlı
kalarak iş hayatında kullanır.



Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgilerini öğrencilerine teorik olarak anlatabilir ve ilgili
kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmalarını sağlar.



Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar
yazılımıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.



Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirebilir.



Spor organizasyonları düzenler ve yürütür



Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.



Öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun olarak sportif yüklenme ve antrenman
yöntemlerini kullanır.

3-Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz
önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet bulunulmaktadır. Bologna Süreci sistemine girişlerde kullanılmıştır.
4-Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet yapılmaktadır. Bu ilişkilendirme Bologna sisteminde açık ve net bir şekilde yayınlanmaktadır.
5-Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Program açma hususunda gerekli kriterlerin tamamlanıp, Üniversite senatosu tarafından değerlendirilir
ve daha sonra program açma dosyası onaylanmak üzere Yükseköğretim kurumuna sunulur.
6-Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların kazanımları ve eğitim amaçları gerek Üniversitemizin web sitesi gerekse de Fakültemizin
web sitesi üzerinden açıkça kamuoyuna ilan edilmektedir.
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Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

1-Programlarda yeralan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmekte midir?

Öğrencilerin her dönem ve toplam alması gereken kredi değerleri (AKTS)değerleri Bologna süreci
Öğretim programında yer almaktadır.
2-Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş
yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir?

Öğrencilerin yurt içinde gerçekleştirecekleri uygulama ve staj iş yükleri Programlarının AKTS Kredi
değerlerine dâhil edilmektedir. Bu durum Bologna sürecindeki Öğretim programları bölümünde yer
almaktadır.
3-Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
Bazı fikir ve projeler üretip öğrencilere çeşitli sorumluluklar vererek katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır.
4-Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek
şekilde tasarlanmakta mıdır?

Programda yer alan alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerek teorik gerekse de uygulamalı
sınavlar ile program dahilindeki hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçmektedir.
5-Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan
edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Üniversitenin Eğitim Öğretim yönetmeliğinde belirlenen Sınavlar, Not değerleri, Derslerin
tamamlaması ve Mezuniyet koşulları açık bir şekilde uygulanarak Programın adil ve tutarlı bir şekilde
değerlendirildiğini ortaya koyan bir yöntemdir.
6-Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu
kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Üniversitenin Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinde bu süreç açık ve net bir şekilde yer almaktadır.
7-Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

1-Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Fakültemize öğrenci kabulü ve kontenjanları her Eğitim öğretim yılının başında “Eğitim Öğretim
Başvuru Kılavuzu” adı altında açık ve tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.
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2-Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Her Eğitim Öğretim yılının ilk haftalarında, gerek Üniversitenin genelinde gerekse Birimler bazında
öğrencilere oryantasyon programı uygulanmaktadır.
3-Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl
teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?

Fakültemizin öğrenci kabul stratejisinde kontenjanın %50 ‘sini branşında başarılı ve ülkemizi temsil
etmiş milli sporculara ayırmaktadır.
Fakültemizde Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Programları bulunmakta ve bu programda öğrenim gören başarılı öğrencilerin aynı anda başka bir
programda yani çift ana dalda eğitim görmesine olanak tanınmaktadır (ÇAP). Bunun yanı sıra mezun
olan

başarılı

öğrencilerimizi

kendi

bünyemizde

bulunan

Yüksek

lisan

programlarına

yönlendirmektedir.
4-Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik
gelişimleri nasıl izlenmektedir?

Fakültemizde yer alan programlarda eğitim öğretim gören sınıfların bir akademik danışmanı
bulunmaktadır. Öğretim elamanları danışmanı olduğu sınıflar ile her dönem iki defa olmak üzere
toplantılar yapmaktadır. Ayrıca her öğrencinin yıllık izinleri, gelişimleri, hangi seçmeli dersleri alması
gerektiğini izlemektedirler.
5-Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli
düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Üniversite genelinde olduğu gibi fakültemizde de öğrencilerin yurt dışı ve yurt içi öğrenci değişim
hareketliliği sorunsuz ve rahatça yapmaları açısından BOLOGNA sürecine dâhil olmuştur.

Eğitim-Öğretim Kadrosu

1-Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu
bulunmakta mıdır?

Fakültemizde alanında uzman 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3
Araştırma Görevlisi, 1 Okutman olmak üzere toplamda 16 Öğretim elamanı var ve yeterli sayıda
olduğu düşünülmektedir.
2-Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?
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Üniversitemizin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elamanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek koşulları
yönetmeliğine göre bu süreç yürütülmektedir.
3-Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
4-Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik
uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Fakültemizde her Öğretim elamanımızın uzmanlaştığı hem uygulamalı hem de akademik alanları
vardır. Bu alanlar doğrultusunda ilgili dersler o alandaki öğretim elamanı tarafından yürütülmektedir.
5-Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi
olanaklar sunulmaktadır?
6-Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar
mevcut mudur?
7-Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve
nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

1-Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı,
kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi
alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Fakültemiz bünyesinde Kütüphane, toplantı salonları ve laboratuarlar mevcuttur.
2-Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Fakültemizde gelişmiş teknolojilere sahip egzersiz fizyolojisi, sportif performans ve anatomi
laboratuarları bulunmaktadır.
3-Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Akademik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
4-Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı
destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Milli eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü ve Spor kulüpleri ile koordineli
olarak iletişim içinde öğrencilerin staj ve iş yeri deneyimleri sağlanmaktadır.
5-Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
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Üniversitemiz bünyesinde psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri verilmektedir.
6-Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı
çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Yemekhane, Kredi yurtlar kurumu bünyesinde Kız ve erkek yurtları, 1 spor salonu, 2 açık tenis kortu,
kapalı yüzme havuzu, stadyum, atletizm pisti, Fitness salonu, aynalı dans salonu, egzersiz fizyolojisi,
sportif performans, anatomi laboratuarları bulunmaktadır.
7-Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Eğitim öğretim yılında öğrencilerimize sosyal-kültürel geziler ve dersler verilmektedir, Üniversiteler
arası müsabakalara katılımları desteklenmektedir. Bireysel olarak gelişimlerini sağlamaları için spor
tesisleri ve spor malzemeleri ile lojistik destek verilmektedir.
8-Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaşılır
öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
9-Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Fakülte bünyesinde her uygulama spor branşı için bir öğretim elamanımız eşliğinde gelişimlerini ve
hazırlıklarını sürdürmektedir.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

1-İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri,
mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?

Spor camiasının önde gelen isimleri ile söyleşiler, sempozyumlar kariyer günleri düzenlenerek iç ve dış
paydaşların sürece katılımı sağlanmaktadır.
2-Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl
belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?
Kurum yönetim kurulu ve bölüm başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. Verilen görev ve sorumluluklarla
belirlenmektedir.
3-Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?
Elde edilen sonuçlara gore artılar ve eksiler bir araya gelinip görüşülür ve eksi durumları otadan kaldırmak için
gerekli tedbirler alınır.
4-Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap
verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
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Fakültesi mezunlarımız yüksek lisans yaparak üniversitelere (akademik personel ve eğitmen), Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri (Spor Bilimci&Antrenör), Milli Takımlarda Teknik adam olarak,
Emniyet Teşkilatında, Kulüpler ve Sporla İlgili Özel Sektörlerde istihdam edilmeleri ile toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiği izlenmekte ve ölçülmektedir.
5-Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Gerek teorik gerekse de uygulamalı vize ve final sınavları, program çıktılarına ilişkin taahhütleri
izlenmekte ve değerlendirilerek güvence altına alınmaktadır.

Ç. ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1-Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiş
midir?
Evet belirlenmiştir. Kurumun araştırma ekibi tarafından yönetim kontrolünde gerçekleşir
2-Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden
geçirilmektedir?
Kurumun araştırma stratejisi bilimsel olarak kurumu ileri seviyeye taşıyacak yenilikçi ve güncel araştırma
konuları belirlemek ve belirlenen hedefler doğrulusunda araştırma strajeleri üretmektir.
3-Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak
mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?
Kurumun araştırma strajejisi tek bir alana bağlı kalmadan anabilim dalları çerçevesinde araştırma stratejisi
hedeflemiştir.
4-Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır?
Evet öncelikli fakülte araştırma alanı konuları üstünde faaliyette bulunmaktadır.
5-Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş,
çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?
Hayır uygar merkezi bulunmamaktadır.
6-Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve/veya sektörel
toplantılar düzenlemekte midir?
Evet belirlenen zaman ve tarihlerde gerçekleştirilmektedir.
7-Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl
bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?
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Diğer tüm alanlarla ortak çalışmalara her daim açık olan kurumun araştırma stratejisi sürekli etkileşim halinde
bulunmayı amaçlamaktadır.
8-Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir?
Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte
ve değerlendirmektedir?
Evet desteklemektedir. Diğer araştırma alanlarını takip etmektedir.
9-Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte
midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl
izlemekte ve değerlendirmektedir?
Evet desteklemektedir. Kurumsal olarak multidisiplinler alanlarını takip edilmektdir.
10-Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ
kurmaktadır?
Kurum kendi yapsını mahalli olarak yani yerel ve bölgesel kavramlarıyla özdeşleşmekte ve yerel gelişime
yapılacak her türlü katkıya hazırdır.
11-Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo- kültürel katkısı var
mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?
Evet vardır. Daha fazla destek ile teşvik edilebilir
12-Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye
yönelik özel yazılımlar, vs.) var mıdır?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
13-Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?
Evet ödüllendirilmektedir.
14-Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?
Evet yapılmaktadır.
15-Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde öğretim
görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik
ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?
Evet takip ediliyor mevcut doktora öğrencilerimizin büyük bir kısmı alan özgü çeşitli kamu kuruluşlarında görev
alırken geriye kalan kısmı çeşitli üniversitelerin akademik kadrolarında çalışmaktadır.
16-Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali kaynakların
oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?
Evet kısmen sahiptir.
17-Kurum,

öncelikleri

kapsamındaki

araştırma

faaliyetlerinin

nicelik

ve

nitelik

sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
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Araştırma Kaynakları

1-Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri
gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir?
Kısmen yeterlidir ancak daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir.
2-Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur? Bu kriterler nasıl
belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
3-Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametreler
(kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve/veya uluslararası
ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans
vb.) dikkate alınmaktadır?
Lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme olarak dikkate alınır.
4-Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla
işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
5-Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri
ile uyumlu ve yeterli midir?
Kısmen yeterlidir ancak artırılması gerekmektedir. Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler
yapılmaktadır.
6-Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı,) sunmaktadır?
Çeşitli bilgisayar ortamı programlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
7-Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki/teknik altyapı, mali
kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.

Araştırma Kadrosu

1-Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına
almaktadır?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
2-Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?
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Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır. Araştırma kadrosu daha fazla
genişletilmelidir.
3-Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi imkânlar sunulmaktadır?
Kuruma tanınan bütün imkanlar doğrultusunda sağlanmaktadır.
4-Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
5-Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik
olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
1-Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?
Değerlendirme yapılmaktadır belirli aralıklarla ayrıca kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler
yapılmaktadır.
2-Araştırma

performansının

değerlendirilmesinde,

Doktora

programlarına

yönelik

bilgiler

(doktora

programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluşlarında
çalışma oranları, yurt içi ve yurt dışında çalışma oranları vb.), Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları,
Kayıtlı doktora öğrenci sayısı 2016/2017 eğitim öğretim yılı kapsamında 20 olup, 1 kişi mezun olarak doktora
derecesi almıştır.
3-Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı
kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?
Evet takip edilmektedir. Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
4-Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
5-Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve
iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?
Kurum içinde belirtilen husus hakkında görüşmeler yapılmaktadır.
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D.YÖNETİM SİSTEMİ

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

İç kontrol standartlarına uyum eylem planı çerçevesinde teşkilat şemasında yeralan ünvanlara, (Dekan, Dekan
Yardımcısı (Akademik), Dekan Yardımcısı (İdari), Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi, Öğretim
Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Mali işler (Muhasebe), Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Taşınır Kayıt Görevlisi, Yazı
İşleri, Dekan Sekreteri, Bölüm Sekreteri) görev, yetki ve sorumluluk tanımları belirlenerek web sayfamızda
Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Hizmet Standartları vb. bilgiler yayınlanmıştır.

Kaynakların Yönetimi

Personelin eğitim ve yeterliliklerinin, üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere Rektörlükte (Hizmet İçi
Eğitim, Daire Başkanlıklarınca yürütülen eğitimler vb.) eğitim verilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili kanun,
yönetmelik, yönerge (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Görevde
Yükselme Yönetmeliği, vs.) ve resmi talimatlara uyulmaktadır.

Mali kaynakların yönetiminin etkin olabilmesi için piyasa araştırılması yapılmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili kanun,
yönetmelik, yönerge (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu vs.) ve resmi talimatlara da uyulmaktadır.
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Taşınır ve Taşınmaz kaynakların etkin yönetimi için konu ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge (Taşınır Mal
Yönetmeliği vs.) ve resmi talimatlara uyulmaktadır.

Bilgi Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , Personel Bilgi Sistemi (PBS), Ek Ders Programı (EDP), Öğrenci Bilgi
Sistemi (OBS), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen diğer programlar ve Maliye Bakanlığının Kamu
Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) gibi sistemler kullanılmaktadır. Bilgi Yönetim Sistemi Üniversite çatısı altında
gerçekleştirilmektedir.

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uyguluğu uzman komisyonları oluşturularak ve resmi talimatlar
doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu Bilgilendirme

Paneller, eğitim toplantıları, mahalli faaliyetlere katılım gibi faaliyetler ve organizasyonlar, web sayfamız
üzerinden ve Rektörlük aracılığı ile basın yayın ile de paylaşılmaktadır.
Web sayfamız güncel verileri içermektedir. Web sayfasından yayınlanan duyurular için tarih ve arşiv sistemi
kullanılmakta ve kurumsal güvence oluşturulmaktadır.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

İş ve işlemlerde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, resmi talimatlara vs. bağlı kalındığı için ölçme ve izleme,
hesap verilebilirliğini sağlamaktadır. Ayrıca kurum yönetimi yapılan bütün işleri şeffaf ve objektif olarak
gerçekleştirmektedir.
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E.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kurumumuz genç, dinamik, nitelikli eğitim kadrosu ve istekli öğrenmeye açık öğrencileri ile çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşabilmek adına vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda çalışmaktadır. Bu bağlamda kurumumuz
içinde nitelikli birey yetiştirilmesi, bu durumun sürekli kotrol edilmesi için gerekli kurullarını oluşturarak yola
devam etmeyi planlamaktadır.
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