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BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 



ÖZET

Bu bölümde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Komisyonu

tarafından hazırlanan  (1 Ocak- 31 Aralık) 2020 yılını kapsayan (KİDR) Birim İç Değerlendirme Raporuna ait 

bilgiler yer almaktadır.  

Buna yönelik olarak spor bilimleri fakültesi bünyesindeki bölümlere ait öz değerlendirme çalışmalarımızın 

olgunluk düzeyine ulaştığını gösteren performans izleme ve değerlendirme çalışmalarımızı takip ettiğimiz 

önemli bir rapordur.

GİRİŞ 

Bu raporun hazırlanmasının amacı Spor bilimleri fakültesinin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin tanınmasına 

ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Bu raporla fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleriyle uyumlu 

olarak; kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

süreçlerinde sahip olduğu kaynakları ve yetkinlikleri nasıl planladığı ve nasıl yönettiği anlatılmaya 

çalışmaktadır. 

AMAÇ ve KAPSAM

Bu raporu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin günümüz bilgi çağında 

gerçekleşen değişimlere ayak uydurabilmesi adına  (1 Ocak- 31 Aralık) 2020 yılına yönelik olarak belirlediği 

stratejileri ve bu stratejilere dayanan hedeflerine ulaşma durumunu ve kalitesini belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Geleceğin sürdürülebilir rekabet koşullarını günümüzde yakalamamıza katkı sunacak bir yol haritası olmasını 

hedeflediğimiz bu dokümanın amacı; kaliteli, çağdaş bir eğitim öğretim anlayışının fakültemizin personelince 

içselleştirmesine, üniversitemizin kurumsal vizyonu doğrultusunda bilimsel girişimci ve yenilikçi bir 

üniversite olmasına, kurumsal kültür ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 
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Tarihsel Gelişimi  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 

sayılı kanunla kurulmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesine bağlı olarak aynı 

yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde 

hizmet vermiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23 Eylül 1998 

tarihli ve 23472 sayılı yazısının Resmi Gazete'de yayımlaması ile kurulmuştur ve 2009 yılından ihtibaren de 

merkez kampüste (Terzioğlu Yerleşkesi) eğitim öğretim faaliyetini sürdürmüştür.  

16 Şubat 2018 Tarih ve 30334 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ''Bazı Yükseköğretim kurumlarına bağlı 

olarak Fakülte ile Yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkında karar''  ile Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır ve yerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 

Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olmak üzere dört (4) bölüm ile eğitim-

öğretime devam etmektedir. Ayrıca fakültemiz Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlülerinin ikinci 

öğretim programları bulunmaktadır. Fakülte bölümlerinde 2 Profesör, 10 Doçent, 10 Dr. Öğretim Üyesi, 1 

Öğr. Görevlisi Dr. 3 Öğretim görevlisi, 1 Araş. Gör. Dr. ve 4 Araş. Gör. 33 kişilik kadrosu ile eğitim öğretime 

devam etmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesinin Misyonu, Vizyonu, Değerleri,  Amaçları, Hedefleri ve Kalite Güvence 

Politikası  

Üniversitemizin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulan Spor Bilimleri 

Fakültesi kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 



Spor Bilimleri Fakültesinin Misyonu; Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim 

sunmak, evrensel spor kültürüne sahip eğitimciler yetiştirmek, başarılı sporcuları yetiştirecek eğitimcilerin 

eğitimine katkı sağlamak, lisansüstü eğitim ile spor biliminde yeni ufuklar açmak, ilinde ve bölgesinde 

paydaşlarla işbirliği yaparak yerel ve ulusal alanda spora hizmeti sunmak, mensuplarının ve toplumun sosyal, 

kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyerek, lokomotif rol oynamaktır.

Spor Bilimleri Fakültesinin Vizyonu; Bilimsel ve sosyal alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere, sportif 

etkinliklerde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, mezunları tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci 

ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili bir şekilde çözen öncü bir 

Spor Bilimleri Fakültesi olmaktır. 

Spor Bilimleri Fakültesinin Amaç ve Hedefleri

Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür.  Spor Bilimleri 

Fakültesi’nin amacı; spor alanında gerekli eğitimi almış mezunlarla, etik kurallara bağlı kalarak, sporun ulusal 

alanda bilimsel yöntemlerle öğretilmesi ve yapılması için çağdaş Antrenör, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, 

Spor Yöneticisi ve Rekreasyon lideri (Rekreasyonist/Rekreatör) yetiştirmektir.  

A) Eğitim ve Öğretim ile ilgili hedefler  

A.1. Gelişen ve değişen spor bilimleri alanına yönelik akademik programların güçlendirilmesi, 

çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması. 

Strateji:

 Mezunlardan geribildirim alınarak, uygulanan eğitim programlarının değerlendirmesi yapmak. 

 Mezunların istihdam edilmesi muhtemel ulusal ve uluslararası kurumlarda asgari giriş ve ileri 

düzey mesleki becerilerini araştırmak. 

 Paydaşlarla görüşmeler yapılarak istihdam edilen mezunların ihtiyaç analizi yapılarak katkı 

sunulması. 

Performans Göstergesi:

 Mezunlarımızın kendi mesleklerinde istihdam oranlarının tespiti  

 KPSS puan ortalamaları  

 Lisanüstü eğitime devam etme oranları 

 Mezunların Alana özgü girişimcilik oranları (Kamu/Özel sektör)  

 Mezunlarımızın spor bilimleri alanında uluslararası ölçekte lisansüstü eğitim ve akademik 

çalışmalar yapanların oranı.  

B) Araştırma faaliyetleri ile ilgili hedefler  

B.1. Ulusal (TR Dizin)  ve uluslararası (SSCI, SCI, SCI-E, E-SCI, SCOPUS, ERIC, EBSCO, DOAJ, INDEX 

COPERNICUS vb.) endekslerde özgün yayınlar yapmak ve atıflar almak,  

B.2. Spor bilimleri alanına katkı sağlacak temel eserler yayımlamak,  

B.3. ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisine uluslararası boyut kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak, 

B.4. Araştırma merkezleri ve laboratuvarları geliştirerek deneysel araştırmalara fırsatlar sunmak,   

Performans Göstergesi:



-YÖK veri tabanında belirtilen istatisksel değerler göz önüne alındığında, yayın ve atıf sayılarımızın Türkiye 

ortalamasının üzerinde bir performans gösterilmesi.  

-Fakültede görev yapan öğretim elemanlarının atıf sayısı ve H-Indekslerinin Türkiye ortalamasının üzerinde 

yer alması. 

-ÇOMÜ Spor Bilimleri dergisinin İngilizce dilinde yayınlar oranının artırılması.  

-ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisine Alanında önde gelen yurtdışından hakem ve editörlerin kazandırılması.  

-ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisinin TR dizin başta olmak uluslararası endekslerde taranmasını sağlanması 

C) Proje geliştirme, uygulama ve Patent ile ilgili hedefler  

C.1. Ulusal ve Uluslararası kurumlarca desteklenen projeler gerçekleştirmek 

C.2. Bilgiye dayalı ürünler geliştirerek Patent ve Marka tescili almak.  

Performans Göstergesi:

-Her öğretim elemanın yıl içerisinde en az bir projede yer alması    

-Sonuçlandırılan projelerden yayın, patent ve marka tescili alınması 

D) Uluslararası bağlantılar ve hareketlilik ile ilgili hedefler 

D.1. Öğretim elemanı, Lisans ve Lisansüstü programlarda Üniversitenin sağladığı değişim kaynaklarını 

verimli kullanılması için teşvik etmek  

Performans Göstergesi:

-Her dönem en az birer personel, öğrenci ve öğretim elemanının değişim programlarından yararlandırılması.  

E) Topluma ve kamuya katkı sağlayıcı hedefler 

E.1. Fakültede geliştirilen bilgi ve hizmetlerin yakın çevreden başlayarak toplum ve kamu ile paylaşılmak.  

Performans Göstergesi:

-Derslerde kazandırılan becerilerin uygulamaya taşınması için STK, Kamu ve Özel Sektör iş birliklerinin 

yapılması. 

9. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ 

 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir 

ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları 

güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak. 

 Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak 

altyapı çalışmaları gerçekleştirmek. 

 Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale 

getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak). 

 Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik 

verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak. 



 Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, 

bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek. 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer 

birimlere önderlik etmek.

9.1. Spor Bilimleri Fakültesi Kurumsal Kalite Politikası 

Üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen Spor Bilimleri Fakültesi kalite 

politikamız; 

 Üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı 

sağlamak. 

 Üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış 

paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini 

ölçmek varsa şikayetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak. 

 Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve 

gerçekleştirmek. 

 Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve 

paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek.  

 Birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak. 

 Birim olarak üniversitemizin kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. 

 Üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı 

sağlamak. 

 Üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda 

katkı sunarak, üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken 

niteliklere erişmesinde katkıda bulunmak. 

 Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Ünversiteleri arasına girmesine 

akademik anlamda katkıda bulunmak. 

9.2. Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Araştırma Politikaları 

 Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, 

uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak. 

 Öğretim elemanlarının interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel, idari ve motivasyon 

desteği vermek. 



 Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive 

ederek üniversitenin iç paydaşları ve dier kamu paydaşları ile iş birliği yapmaları konusunda 

desteklemek

 Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek. 

9.3. Spor Bilimleri Fakültesi İdari Politikaları 

 Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle 

donatmak için yönetici geliştirme programları düzenlemek. 

 Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak. 

 Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak 

değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek. 

 Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak. 

 Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için bilgi ve deneyimin 

aktarılmasını sistemleştirmek 

9.4 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Politikaları 

 Öğrencileri Üniversitenin en önemli paydaşı bilmek, 

 Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerde ihtiyaç duyacakları ve 

karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak iş birliğini artırmak, 

 Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek 

çalışmaları gerçekleştirmek, 

 Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilmek için 

oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak, 

 Akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve 

memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak. 

9.5. Spor Bilimleri Fakültesi Bölgesel Politikaları 

 Bölgenin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak. 

 Bölgedeki spor kulüp ve kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak iş birlikleri 

gerçekleştirmek. 

 Üniversite-kamu ve Üniversite spor kulüpleri iş birliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsam 

alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek. 



A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

ÇOMÜ Spor BF gelişimini yüksek standartlarda sürdürmeyi asıl hedef olarak belirlemiştir. Kurum; misyon, 

vizyon ve hedeflerine ulaşmak için; kalite politikası kapsamında belirlemiş olduğu stratejik hedefleri 

gerçekleştirmeye çalışmakta ve bunları da stratejik planında sunduğu performans göstergeleriyle izleyip, 

gerekli iyileştirmelerini yapmaktadır. ÇOMÜ Spor BF, misyon ve hedeflerine ulaştığına emin olmak için, 

birden çok anket yaparak sonuçlarını değerlendirmektedir. Ayrıca eğitim ve araştırma hizmetlerinin 

geliştirilmesi için çeşitli komisyonlar kurulmuş olup, bu komisyonlar hem akademik hem de idari birimlerle 

aralıklı olarak toplantılar düzenlemekte ve bununla ilgili geri dönüşleri gözden geçirmektedir. Sürekli 

iyileştirme ve geliştirme sürecinin en önemli adımı Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün 2021 yılında 

akreditasyon başvurusunu yapmış olmasıdır. Yönetim alanında ÇOMÜ Spor BF üst yönetimi, fakültemizin 

tüm sorun ve ihtiyaçlarını paydaşlarıyla konuşan, her kesimi bilgilendiren, ortak kararlar alan, uygulamaları 

ölçen, çözüm odaklı, yenilikçi ve şeffaf bir yaklaşım içerisinde çalışmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda 

Üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen Spor Bilimleri Fakültesi kalite 

politikamız; 

 Üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı sağlamak. 

 Üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların 

üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek varsa şikayetlerini 

tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak.

 Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek. 

 Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp 

değerlendirmek. 

 Birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak. Birim olarak üniversitemizin 

kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. 

 Üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak. 

 Üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, 

üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda 

bulunmak.

 Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri arasına girmesine akademik 

anlamda katkıda bulunmak. 

Örnek kanıtlar 

https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kalite-guvence-politikamiz-r44.html

https://sporbf.comu.edu.tr/kurumsal/misyon-ve-vizyon-r22.html

A.1.2. Kal�te güvences�, eğ�t�m öğret�m, araştırma gel�şt�rme, toplumsal katkı ve yönet�m 
sistemi politikaları 

Fakültemizin kalite güvence komisyonu tarafından kalite güvence politikası oluşturulmuş web 

sitesinde açıkça belirtilmiştir. İç ve dış paydaşların katkılarıyla eğitim-öğretimde kaliteyi artırmaya 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte fakültemiz bünyesinde bulunan Spor Bilimleri 

ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları 



Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla toplumsal katkıyı optimum düzeyde sunmak fakültemiz 

hedefleri arasında yer almaktadır. 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi

ÇOMÜ Spor BF’de stratejik amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi geliştirilen performans kriterleri ile 

takip edilmektedir. 2020 yılında performans göstergesindeki hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış̧ veya

hedefin üzerine çıkılmıştır. Pandemi bu hedefe ulaşılmamasında önemli bir engel teşkil etmiştir. 

Bununla birlikte hazırlanacak yeni stratejik planda bu konu ile ilgili yeni stratejilere yer verilmesi 

gerektiği düşünülmüştür. Fakültede gerçekleştirilen faaliyetler; hazırlanan ve fakültenin web 

sayfasında duyurulan “Görev tanımlamaları” (https://sporbf.comu.edu.tr/kurumsal/fakulte-kurullari-

r2.html) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Fakültenin faaliyet surecinde yapılan işler tanımlanmış,̧

sorumluluk paylaşımı ve denetlenebilirlik açısından tanımlanan işleri yürütmek üzere çok sayıda 

kurul ve komisyon kurulmuştur (https://sporbf.comu.edu.tr/komisyonlar-r36.html). 

A.2.1. Birim kalite güvence komisyonu

Kalite geliştirme komisyonunun kuruluş, çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenmiştir. Kalite 
geliştirme komisyonunun tüm toplantılarına dekan ve/veya dekan yardımcısı katılmaktadır. 

Kanıt : https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kalite-guvence-komisyonu-ve-faaliyetleri-
r45.html

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Dekan ve ilgili Dekan yardımcısının kalite geliştirme komisyonu ve akreditasyon süreçlerindeki tüm 

toplantılara katılmış olması, iyileştirme uygulamalarının en somut örneği olan Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü’nün akreditasyon başvurusunu yapmış olması, kurumsal amaçların iç ve dış paydaşların 

görüşleri alınarak tekrar tanımlanması, fakültedeki tüm süreçlerin ilgili komisyonların görüşlerinin 

alınarak yürütülmesi, ihtiyaca göre yeni komisyonların kurulması ve mevcut komisyonların 

çalışmasının geliştirilmesi ÇOMÜ Spor BF Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç’un kalite geliştirme 

konusunda verdiği önemi ve bu süreçte insan kaynakları yönetiminde liderlik özelliklerinin öne 

çıktığını göstermektedir. 

Kanıt : Antrenörlük Eğitimi Bölümü akreditasyon başvurusu, kalite güvencesi komisyonu toplantı 
tutanakları

A.3. Paydaş katılımı 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim 
ve uluslararasılaşma süreçlerine katılım 

ÇOMÜ Spor BF’de eğitim öğretim planlanma ve iyileştirme süreçlerinde öğrencilerin ve 

akademisyenlerin katılımına önem verilmektedir. Bununla birlikte birçok konuda (kurumsal 

amaçların yeniden tanımlanması süreci vb.) dış paydaşların görüşleri alınmakta ve yapılan 



çalışmalarla ilgili dış paydaşlar bilgilendirilmektedir. Bu bağlamda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve 

Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin de yer aldığı toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt : Kalite güvencesi komisyonu toplantı tutanakları

A.4. Uluslararasılaşma 

A.4.1. Uluşlararasılaşma politikası 

ÇOMÜ Spor BF’nin uluslararasılaşma politikası; fakültenin uluslararası düzeyde tanınırlığını 

sağlamak, mezuniyet öncesi spor eğitim programında ÇOMÜ’nün Bologna Süreci uyum çalışmaları 

kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek, AKTS kredilendirme çalışmaları ile Erasmus, Mevlana ve 

Farabi değişim programlarıyla ilgili her türlü etkinliği ilgili programların mevzuatına uygun olmak 

üzere bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp tasarlamak ve yürütmek, program 

anlaşmalarının güncellenmesi hususunda faaliyetleri yürütmektir. Eğitim programını da Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içinde tanımlamıştır ve halen uygulamaktadır. ÇOMU Spor BF’de 

Mevlana, Farabi ve Erasmus programlarından öğrencilerin yararlanma olanağını artırmak için gerekli 

duyurular yapılmaktadır. Üniversitemizin uluslararası öğrenci ofisi bulunmakta ve fakültemizde 

uluslararası öğrenciler için kontenjan ayrılmaktadır. 

Kanıt : https://sporbf.comu.edu.tr/komisyonlar/erasmus-farabi-mevlana-degisim-programi-
komisyonu-r33.html

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

ÇOMÜ “Dış İlişkiler Koordinatörlüğü” üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamak, 

uluslararası eğitim-araştırma kuruluşlarıyla mevcut iş birliğini sürdürüp geliştirmek, uluslararası 

program ve etkinliklere katılımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. ÇOMÜ uluslararası öğrenci 

ofisi de yurtdışından öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde görev yapmaktadır. Üniversitede 

Mevlâna ve Farabi programları ile ulusal düzeyde, Erasmus programı ile uluslararası düzeyde öğrenci 

değişim programı yürütülmektedir.  Spor Bilimleri Fakültesinde Erasmus temsilcisi bir öğretim üyesi 

bulunmakta, yurtdışı programlara gidecek ve yurtdışından programlara gelecek öğrencilere 

danışmanlık yapmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesinde Erasmus ile öğrenci kabul eden ve ders 

programları olan bölümler mevcuttur. Üniversitenin Erasmus koordinatörlüğüne bağlı bir Fakülte 

Erasmus koordinatörü mevcuttur.

Kanıt : https://sporbf.comu.edu.tr/komisyonlar/erasmus-farabi-mevlana-degisim-programi-
komisyonu-r33.html

https://iro.comu.edu.tr/yabanci-ogrencilere-yonelik-ders-proseduru-r11.html

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Spor Bilimleri Fakültesinin National Sport Academy "V. Levski" (Bulgaristan), Palacky University,

Olomouc (Çek Cumhuriyeti), University of Coimbra (Portekiz), Universita'Degli Studi di Bari



(İtalya), The Karkonosze State University of Applied Sciences in Jelenia Góra (Polonya), University 

of Muenster (Almanya) üniversiteleri ile Erasmus ikili anlaşmaları bulumaktadır. 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansı 

Fakültemize 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında 

fakülteden 5 öğrenci yurt dışına gitmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında değişim programının 

pandemi koşullarına göre devam etmesi planlanmaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak şekilde 

tanımlanmıştır. Birim, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve 

öğrenme çıktılarına uygun olarak yapmıştır. Fakültenin Bologna AKTS Bilgi Paketi doluluk oranını 

yüzde 90 üzerindedir. Öğrenme çıktıları ve program çıktılarını uyumlu hale getirilmiş, seçmeli dersler 

belirlenirken iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmıştır. Ayrıca kurum, program tasarım ve onayı 

için tanımlı süreçlere sahiptir. Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) 

oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri 

belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Birimdeki tüm programların 

içerikleri ve ders bilgi paketleri, ulusal çekirdek programı, ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri 

vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. 

Program çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle kurumun 

ortak (generic) çıktıların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. 

Program düzeyinde yeterliliklerin hangi eylemlerle kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim 

yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Alan farklılıklarına göre yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde 

(örgün, karma, uzaktan) kazandırılabileceği tanımlıdır. Programların tasarımında, fiziksel ve 

teknolojik olanaklar dikkate alınmaktadır (erişim, spor tesisi, sosyal mesafe vb.) 

Kanıt: ÇOMÜ Spor BF eğitim kataloğu 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı (müfredat) 

yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel derinlik ve farklı 

disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin akademik 

olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders 

bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve buna bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır. 

Kanıt: ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

ÇOMÜ Spor BF eğitim kataloğu 



B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve program çıktıları 

ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, 

duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleştiğinin 

nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan (genel) kazanımların 

irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmiştir. 

Kanıt: ÇOMÜ Spor BF eğitim kataloğu

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci 

iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz 

önünde bulundurulmaktadır. 

Kanıt: Spor Bilimleri Fakültesi Web sitesi

ÇOMÜ Spor BF eğitim kataloğu 

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Birimde bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi vardır. Sınav formları ve sınav zarfları standart 

biçimdedir. Ölçme-değerlendirme için ana ilke ve kurallar tanımlı ve birim web sitesinde 

yayınlanmıştır. Öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi 

(örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu gözetilmektedir. 

Sınav uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Birim, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-

öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. 

Kanıt: Kalite güvence politikası 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

B.2.1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Fakülte ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava ek olarak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

etmektedir. Özel yetenek sınavı ve öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış ve her 

programın web sayfasında öğrenci kabulüyle ilgili kural ve ilkeler güncel olarak yer almaktadır. Bu 

ilke ve kurallar birbiri ile tutarlıdır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle takip edilmektedir. 

Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi 

ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. Uluslararasılaşma politikasına paralel 

hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi 

kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır. 



Kanıt: ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Spor BF Web sayfası 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı 

şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu tanımlı 

sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

Kanıt: ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Spor BF Web sayfası 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri 

içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik 

temelli, süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi 

önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon 

ve bağlılığına odaklanılmıştır.  

Örgün eğitim süreçleri lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin ve spor tesislerin sunduğu 

olanaklar ile spor bilimlerinde daha yaygın kullanılan öğretim yöntemlerine ek olarak ters yüz 

öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Öğrencilerinin araştırma 

süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin 

uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak 

değerlendirilmektedir. 

Kanıt: Spor BF eğitim kataloğu 

Ders içerikleri

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. Ölçme ve 

değerlendirmenin sürekliliği (çoklu sınav olanakları; bazıları süreç odaklı (formatif), ödev, proje, 

portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmakta, çıktı temelli değerlendirme yapılmaktadır. Ders 

kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve 

uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve 

güvenirliği sağlanmaktadır. Bu iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle 

uyumu ve alınan önlemler irdelenmektedir. 

Kanıt: Program bilgi paketleri



Ders içerikleri

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 

seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 

paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder 

olması sağlanmaktadır. Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır, 

öğrencilerce bilinir, bunların adil ve etkin çalıştığı denetlenmektedir. 

Kanıt: Öğrenci memnuniyet anketi 

İş akış şeması 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır; etkinliğin öğrenci portfolyosu 

gibi yöntemlerle takibi ve iyileştirme adımları vardır ve gerçekleşme irdelenmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) bulunmaktadır. 

Kanıt: Fakülte akademik kadrosu

Bilgi yönetim sistemi

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna 

açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak niteliktedir. 

Öğretim elemanı ders yükü ve dağılım dengesi şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden 

beklentisi bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda 

performanslarının değerlendirilmesi şeffaf, etkin ve adildir; kurumda eğitim-öğretim ilkelerine ve 

kültürüne uyum gözetilmektedir.

Kanıt: ÇOMÜ Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

B.4.2. Öğretim yetkinliği 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini 

öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik bir şekilde eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, çalıştay, 

ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi yapılanması vardır. 

Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. Kurumun öğretim 

yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir. 

Kanıt: ÇOMÜ Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri



ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

Spor BF Web sitesi

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Öğretim elemanları için “yaratıcı/yenilikçi eğitim fonu”; yarışma ve rekabeti arttırmak üzere “iyi 

eğitim ödülü” gibi teşvik uygulamaları vardır. Eğitim ve öğretimi önceliklendirmek üzere yükseltme 

kriterlerinde yaratıcı eğitim faaliyetlerine yer verilir. Teşvik ve ödül uygulamaları birim geneline 

yayılmış olup, izlenmekte ve iyileştirilmektedir. İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. 

Kanıt: ÇOMÜ Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

Spor BF web sitesi

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo, spor tesisi; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin 

bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, 

ergonomik, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetiçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır. 

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, 

erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmekte, gerekli izleme ve iyileştirilme 

yapılmaktadır. İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar 

mevcuttur.

Kanıt: Spor BF web sitesi/tesisler

Öğrenci memnuniyet anketi 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik 

mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Bununla birlikte üniversite spor takımlarını ağırlıklı olarak 

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmakta, takım antrenörlüklerini ise fakülte öğretim 

elemanları yapmaktadır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürüten ve yöneten idari 

örgütlenme mevcuttur. Gerçekleşen uygulamalar takip edilmekte ve irdelenmektedir. Birim 

genelinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler erişilebilirdir ve bunlardan fırsat eşitliğine dayalı 



olarak yararlanılmaktadır. Ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda faaliyetler çeşitlendirilmekte ve 

iyileştirilmektedir. Sürdürülebilir bulunmaktadır. 

Kanıt: Spor BF web sitesi/duyurular

Öğrenci toplulukları 

B.5.3. Tesis ve altyapılar 

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim 

hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. 

Kanıt: ÇOMÜ web sitesi/Terzioğlu Yerleşkesi 

Spor BF web sitesi

ÇOMÜ Kütüphane

B.5.4. Engelsiz üniversite

Planlanan ve uygulanan engelsiz üniversite unsurları belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir. Uygulamalı derslerin gerçekleştirildiği tesisler, uzaktan eğitim altyapısı, 

dezavantajlı öğrencilerin eğitim olanaklarına erişimini sağlamaktadır. 

Kanıt: Spor BF web sitesi/tesisler

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz yüze ve çevrimiçi) ve 

öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip edilmektedir. Birim tarafından ve 

Üniversitemizin ilgili diğer birimlerince öğrencilere verilen eğitim, bilgilendirme ve oryantasyon 

toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt: Spor BF web sitesi duyurular

Kalite güvence politikası 

Öğrenci yaşam, kariyer ve mezun ilişkileri koordinatörlüğü 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Birime bağlı her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve 

öğrenme çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 



yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, lab 

uygulama, lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve sistematik 

şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli eğitim yönündeki 

gelişim sürdürülmektedir. Program akreditasyonu planlaması, teşviki ve uygulaması vardır; kurumun 

akreditasyon stratejisi belirtilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. Akreditasyonun getirileri, iç kalite 

güvence sistemine katkısı değerlendirilmektedir. 

Kanıt: Bölüm öz değerlendirme raporları 

Fakülte misyon vizyon

Kalite güvence politikası 

Eğitim kataloğu 

B.6.2. Mezun izleme sistemi

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti gibi istihdam 

bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, değerlendirilmekte, kurum gelişme 

stratejilerinde kullanılmaktadır. 

Kanıt: Mezun öğrenci bilgi sistemi 

Paydaş memnuniyet anketi 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
C.1.Araştırma Stratejisi 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Kurum araştırma hedeflerinde uluslararası yayın sayısını arttırmak, Spor Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde bulunan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi’nde nitelikli yayınlar yapmak ve kurulan 

Araştırma Merkezleri aracılığıyla deneysel araştırmaların sayısını arttırarak ulusal ve uluslararası 

düzeyde bilime katkı sağlayabilecek araştırmalar yapmayı ifade edilmiştir. Bununla birlikte bu 

amaçlara ulaşmak için stratejik planda hedefler oluşturmuştur. Hedeflere ulaşma düzeyini araştırma 

ile ilgili performans göstergeleri ile takip etmektedir.

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-r49.html

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

ÇOMÜ BAP Koordinasyon Birimi, Komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütmekte olup, üniversite

bünyesinde    yapılacak    olan    bilimsel     araştırma     projelerinin desteklenmesi ve yürütülmesi 

ile üniversitemiz öğretim elemanlarının yürütücülüğünde Tübitak, Kalkınma Bakanlığı, vb. 



kurumların desteklemiş oldukları projelerin ilgili mevzuatları kapsamında takibi ve harcamalarını 

gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://arastirma.comu.edu.tr/formlar-belgeler/formlar-bap-projeleri.html

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi  

Olgunluk düzeyi: 3

C.2 Araştırma Kaynakları 
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin temel araştırma kaynakları arasında Spor 
Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri yer almaktadır. En önemli mali kaynak ise 
üniversitenin BAP için ayırdığı bütçedir. 

Olgunluk düzeyi: 4

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP)

2020 yılında üniversite içi her BAP için 25000 TL’ye kadar kaynak sağlamaktadır.  

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuatlar-bap-projeleri.html

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde stratejik planında üniversite dışı kaynaklarla desteklenen 
bilimsel projeler yapılması hedeflenmiştir. 2020 yılında Spor Bilimleri Fakültesi’nde diğer resmi 
kurumlarca destekli bir proje devam etmektedir.

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıt: https://avesis.comu.edu.tr/proje/b49fdb54-a761-43a0-835c-1bdaff0613eb/antik-caglardaki-
kultur-emspor-em-sanat-eserlerine-yolculuk

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

Spor Bilimleri Anabilim Dalı olarak eğitim veren doktora programı 2020 yılı itibariyle mezun 
vermemiştir. 

Olgunluk düzeyi: 1

C.3.Araştırma Yetkinliği 
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 



ÇOMÜ’nün atama yükseltme kriterleri 2019 yılı için yeniden düzenlenmiş ve bilimsel araştırma 
projesi yapılmasının teşvik edilmesi için bilimsel araştırma projesinden yeterli puan almak bir alt 
şart haline getirilmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri birçok bilimsel çalışma 
yapmaktadır. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html.

C.4.Araştırma Performansı 
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Her yıl sonunda dekanlık tarafından öğretim elamanlarının o yıl içinde yürüttükleri bilimsel proje 
sayıları, ulusal/uluslararası kongrelerde sundukları bildiri sayıları ve dergilerde yayınlanan makale 
sayıları talep edilmektedir. Talep edilen bu yayın sayıları birim stratejik eylem planında ve bölüm 
bazında yapılan öz değerlendirme raporlarında mevcuttur. Ayrıca litaratüre özgün katkıda bulunmuş 
olan araştırmacılarımızın çalışmaları fakülte web sayfasından tanıtılmaktadır. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-r49.html

https://sporbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/fakultemiz-ogretim-uyesi-prof-dr-mahmut-acak-ulusa-
r841.html

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

2020 yılında fakültemizde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler, sözlü ya da poster 
bildirileri açısından performans göstergelerinde hedeflenen sayıların üzerine çıkılmıştır. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-r49.html

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde 2020 yılı başlangıçlı herhangi bir bilimsel projeler bulunmamaktadır. 

Olgunluk düzeyi: 1

D. TOPLUMSAL KATKI
D.1.Toplumsal Katkı Stratejisi 
D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

ÇOMÜTF misyonunda toplumsal katkıyı, mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel ve sportif 
gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyerek, lokomotif rol oynamak olarak ayrıntılı 
tanımlamıştır. Bu hedef doğrultusunda fakülte bünyesinde kurulan araştırma merkezleri aracılığıyla 
topluma hizmet edilmektedir.

Olgunluk düzeyi: 4



Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kurumsal/misyon-ve-vizyon-r22.html.

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Spor Bilimleri Fakültesi kurumsal amaçları arasında toplumsal katkıyı kapsamlı olarak ifade 
etmiştir. Fakülte bünyesinde bulunan Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi 
Fakültemiz Öğretim Üyesi Günay Eskici müdürlüğünde, Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ise yine fakültemiz Öğretim Üyesi Gülşah Şahin müdürlüğünde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Olgunluk düzeyi: 5

Kanıtlar: https://spormerkez.comu.edu.tr/

https://cayacam.comu.edu.tr/

D.2.Toplumsal Katkı Kaynakları 
D.2.1. Kaynaklar

Spor Bilimleri Fakültesi’nin toplumsal katkı sunmada temel kaynakları öğretim üyeleri 
CAYACAM ve Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi’dir.  

Olgunluk düzey: 5

Kanıtlar: https://cayacam.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler

https://cayacam.comu.edu.tr/galeriler/kasim-ayi-programimiz-basladi

D.3.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

CAYACAM ve Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi etik değerlere bağlı kaliteli 
hizmet vermeyi misyonunda tanımlamış ve kalite yönetim birimi performansın izlenmesi ve 
iyileştirilmesi için çalışmaktadır. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kalite-guvence-komisyonu-ve-faaliyetleri-
r45.html

E. YÖNETİM SİSTEMİ 
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı Yönetim modeli ve organizasyon şeması 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Dekan, iki Dekan Yardımcısı, Fakülte 
Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Başkanlıklarından oluşan bir yönetim yapısına sahiptir. 
Fakülte Sekreteri idari ve akademik faaliyetlerle ilgili büro işlerini koordine etmektedir. Dekan, 
Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurullarının görevleri, atanma ve çalışma 



esasları 2547sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlanmıştır. İdari ve akademik faaliyetlerle ilgili 
büro işleri Fakülte sekreteri tarafından koordine edilmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültesi Kurumsal Amaçları 

Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür.  Spor
Bilimleri Fakültesi’nin amacı; spor alanında gerekli eğitimi almış mezunlarla, etik kurallara bağlı 
kalarak, sporun ulusal alanda bilimsel yöntemlerle öğretilmesi ve yapılması için çağdaş Antrenör, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi ve Rekreasyon lideri (Rekreasyonist/Rekreatör) 
yetiştirmektir.  

A) Eğitim ve Öğretim ile ilgili hedefler  

A.1. Gelişen ve değişen spor bilimleri alanına yönelik akademik programların 
güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması. 

Strateji:



 Mezunlardan geribildirim alınarak, uygulanan eğitim programlarının değerlendirmesi 
yapmak.

 Mezunların istihdam edilmesi muhtemel ulusal ve uluslararası kurumlarda asgari giriş ve 
ileri düzey mesleki becerilerini araştırmak. 

 Paydaşlarla görüşmeler yapılarak istihdam edilen mezunların ihtiyaç analizi yapılarak 
katkı sunulması. 

Performans Göstergesi:

 Mezunlarımızın kendi meslekleride istihdan oranlarının tespiti .  
 Kpss puan ortalamaları  
 Lisanüstü eğitime devam etme oranları 
 Mezunların Alana özgü girişimcilik oranları (Kamu/Özel sektör)  
 Mezunlarımızın spor bilimleri alanında uluslararası ölçekte lisansüstü eğitim ve 

akademik çalışmalar yapanların oranı.  

B) Araştırma faaliyetleri ile ilgili hedefler  

B.1. Ulusal (TR Dizin) ve uluslararası (SSCI, SCI, SCI-E, E-SCI, SCOPUS, ERIC, EBSCO, DOAJ, 
INDEX COPERNICUS vb.) endekslerde özgün yayınlar yapmak ve atıflar almak,  

B.2. Spor bilimleri alanına katkı sağlayacak temel eserler yayımlamak,  

B.3. ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisine uluslararası boyut kazandırılması yönünde çalışmalar 
yapmak,

B.4. Araştırma merkezleri ve laboratuvarları geliştirerek deneysel araştırmalara fırsatlar sunmak, 

Performans Göstergesi:

-YÖK veri tabanında belirtilen istatistiksel değerler göz önüne alındığında, yayın ve atıf 
sayılarımızın Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gösterilmesi.  

-Fakültede görev yapan öğretim elemanlarının atıf sayısı ve H-İndekslerinin Türkiye ortalamasının 
üzerinde yer alması. 

-ÇOMÜ Spor Bilimleri dergisinin İngilizce dilinde yayınlar oranının artırılması.  

-ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisine Alanında önde gelen yurtdışından hakem ve editörlerin 
kazandırılması.  

-ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisinin TR dizin başta olmak uluslararası endekslerde taranmasını 
sağlanması 

C) Proje geliştirme, uygulama ve Patent ile ilgili hedefler  

C.1. Ulusal ve Uluslararası kurumlarca desteklenen projeler gerçekleştirmek 

C.2. Bilgiye dayalı ürünler geliştirerek Patent ve Marka tescili almak.  



Performans Göstergesi:

-Her öğretim elemanın yıl içerisinde en az bir projede yer alması    

-Sonuçlandırılan projelerden yayın, patent ve marka tescili alınması 

D) Uluslararası bağlantılar ve hareketlilik ile ilgili hedefler 

D.1. Öğretim elemanı, Lisans ve Lisansüstü programlarda Üniversitenin sağladığı değişim 
kaynaklarını verimli kullanılması için teşvik etmek  

Performans Göstergesi:

-Her dönem en az birer personel, öğrenci ve öğretim elemanının değişim programlarından 
yararlandırılması.  

E) Topluma ve kamuya katkı sağlayıcı hedefler 

E.1. Fakültede geliştirilen bilgi ve hizmetlerin yakın çevreden başlayarak toplum ve kamu ile 
paylaşılmak.  

Performans Göstergesi:

-Derslerde kazandırılan becerilerin uygulamaya taşınması için STK, Kamu ve Özel Sektör iş 
birliklerinin yapılması. 

Olgunluk düzeyi 4

Kanıtlar: https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kalite-guvence-komisyonu-ve-faaliyetleri-
r45.html

E.1.2. Süreç yönetimi

Fakültemizde süreç yönetimi, konu ile ilgili komisyonlarda değerlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra 
Fakülte Yönetim Kurulu veya Fakülte Kurulunda değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. İlgili 
kurulda değerlendirme yapıldıktan sonra oylanarak gerektiği durumlarda Üniversite Senatosuna 
gönderilmektedir.

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: Örnek Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararı ile bu karara ait Senato kararı 

E.2. Kaynakların Yönetimi 
E.2.1. İnsan Kaynaklarının Yönetimi 

İş Yüküne Uygun Akademik Kadro Yapısı 

ÇOMÜ 2018-2022 Stratejik Planında tanımlanan hedefler kapsamında insan kaynağının akademik 
beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması, kaliteli eğitim ve öğretim 



faaliyeti sunulması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi’nin 
akademik kadronun geliştirilmesine ilişkin hedeflerini oluşturmuştur.  

Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Personelin Dağılım Tablosu  

Öğretim Elemanlarının Dağılımı  
Akademik Unvan Yaş Grupları 

<35 36-45 46-55 56-65
K E K E K E K E

Prof Dr. 2
Doç.Dr. 2 5 2 1
Dr. Öğr. Üyesi 1 6 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Öğr.Gör 1 1 2
Araş.Gör.Dr. 1
Araş.Gör.  2

Spor Bilimleri Fakültesi’nde mevcut durumda öğrenci başına düşen öğretim üyesi/görevlisi sayısı 
34,72’dir. Bölüm bazında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı tabloda sunulmuştur. 

Tablo: Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Dağılımı 

Bölümler bazında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı  
Bölüm Öğrenci Sayısı  Öğretim Elemanı 

sayısı 
Oran

Antrenörlük
Eğitimi 

365 8 52,14

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

194 9 21,5

Rekreasyon 70 5 14
Spor Yöneticiliği 378 7 54
Toplam 1007 29 34,72

Akademik Kadronun Eğitim Programındaki Görev ve Sorumluluklarının İzlenmesi 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademik kadronun görev ve sorumlulukları; eğitim programı, eğitim, 
araştırma, akademik iş yükü ve yönetim kadrosu gereksinimleri göz önünde bulundurularak 
belirlenmektedir. Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları ve Anabilim/Bilim Dalları 
başkanlıklarının hiyerarşik yapılanması altında eğitim öğretim faaliyetleri düzenlenmekte ve 
denetlenmektedir. Akademik kadronun görev ve sorumlulukları, her akademik unvana göre, 2547 
Sayılı YÖK Kanununun öğretim elemanlarıyla ilgili maddelerde tanımlandığı şekliyle 
uygulanmaktadır. 



Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve 
Spor yöneticiliği olmak üzere dört bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümlere bağlı anabilim ve 
bilim dalları yer almaktadır. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi’nde Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm 
ve Anabilim Dalı Başkanlarının görev, yetki ve sorumluluk tanımları ve çalışma alanları 
belirlenmiştir. Örgütlenme yapısı içinde yer alan kurul ve komisyonların çalışma alanları ve buralarda 
çalışan öğretim üyelerinin görev ve sorumlulukları; Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Eğitim 
Yönetimi Yapılanması dokümanında yer almakta ve fakülte Web sitesi üzerinden de 
duyurulmaktadır. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 2019 yılı itibariyle fakültemizin kullanımına 
açılan UBYS sistemi üzerinde bulunan “Ders Programı” modülü ile öğretim üyelerinin verdikleri 
derslerin nicelik ve nitelikleri 2019-2020 Eğitim Yılı itibariyle online olarak Dekanlık tarafından 
takip edilebilecek ve değerlendirilebilecektir. 

Akademik Personel Yayın Sayısı 

Öğretim elemanlarının yayın sayıları 

Öğretim Elemanı Adı Soyadı 

Uluslararası 

endekslerde

yayınlanan 

makale

sayısı  

Ulusal

endekslerde

yayınlanan 

makale

sayısı 

Akademik Kitap veya

kitap bölümü yazarlığı 

Prof Dr. Hürmüz KOÇ 3 - 1

Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU  - - -

Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL  4 2 -

Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 1 1 1

Doç. Dr. Cevdet CENGİZ 1 - -

Doç. Dr. Günay ESKİCİ 5 1 2

Doç. Dr. Gülşah ŞAHİN  - 3 -

Doç. Dr. Özhan BAVLI 1 - -

Doç. Dr. Abdulmenaf KORKUTATA - - 1

Doç. Dr. Gökmen ÖZEN 9 2 6

Doç. Dr. Özdemir ATAR 2 1 2

Doç. Dr. Emrah AYKORA 2 - 1

Doç. Dr. Sinan UĞRAŞ  4 3 -

Dr.Öğr.Üyesi Şakir SERBES 1 1 2

Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GÖZAYDIN - - -

Dr.Öğr.Üyesi Barış BAYDEMİR - - 2

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YAPAR  1 1 1

Dr.Öğr.Üyesi Can ÖZGİDER  - - 1

Dr.Öğr.Üyesi  Murat ARSLAN 1 0 2

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Deniz DİNDAR 2 - -

Dr.Öğr.Üyesi Kemal KURAK 2 1 2

Öğr.Gör.Dr. Hasan ABANOZ  - - 2

Öğr.Gör. Harun SUYUNÇ  - - -

Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN  1 - -

Öğr.Gör. Türkan SÖĞÜTÇÜ - - -



Öğr.Gör. Sadettin EKİNCİ - 1 -

Öğr.Gör. Oya DEMİRCAN  - - -

Arş.Gör.Dr. Zülbiye KAÇAY 7 4 4

Arş.Gör. B. Burak GÜNAR 2 - -

Arş.Gör. Okan ÜNVER 1

Tablo: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 

Öğretim elemanlarının Tamamlanan veya devam etmekte olan proje sayıları  

Öğretim Elemanı Adı Soyadı 
Üniversite

Kaynaklı  

Dış 

Kaynaklı 

Proje

Sayısı  

Proje kapsamında 

görev(ler)i

Prof Dr. Hürmüz KOÇ 1 - Araştırmacı  

Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU  1 1 Araştırmacı/Yürütücü 

Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL  - 1 Araştırmacı 

Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 1 1 Yürütücü

Doç. Dr. Cevdet CENGİZ - 1 Yürütücü

Doç. Dr. Günay ESKİCİ 

Doç. Dr. Gülşah ŞAHİN  1 - Araştırmacı  

Doç. Dr. Özhan BAVLI 1 - Yürütücü

Doç. Dr. Abdulmenaf KORKUTATA - - -

Doç. Dr. Gökmen ÖZEN - 1 Araştırmacı 

Doç. Dr. Özdemir ATAR 1 - Araştırmacı 

Doç. Dr. Emrah AYKORA - - -

Doç. Dr. Sinan UĞRAŞ  - 1 Araştırmacı 

Dr.Öğr.Üyesi Şakir SERBES - - -

Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GÖZAYDIN - - -

Dr.Öğr.Üyesi Barış BAYDEMİR - - -

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YAPAR  1 1 Araştırmacı/Eğitmen 

Dr.Öğr.Üyesi Can ÖZGİDER  1 - Araştırmacı  

Dr.Öğr.Üyesi  Murat ARSLAN - - -

Dr.Öğr.ÜyesiMustafa Deniz DİNDAR 1 - Araştırmacı 

Dr.Öğr.Üyesi Kemal KURAK - - -

Öğr.Gör.Dr. Hasan ABANOZ  - - -

Öğr.Gör.Harun SUYUNÇ  - - -

Öğr.Gör.Zeynel DOHMAN  - 1 Yürütücü

Öğr.Gör.Türkan SÖĞÜTÇÜ - - -

Öğr.Gör.Sadettin EKİNCİ - - -

Öğr.Gör.Oya DEMİRCAN  - - -

Araş.Gör.Dr. Zülbiye KAÇAY - - -

Araş.Gör.B.Burak GÜNAR - - -

Araş.Gör.Okan ÜNVER - - -



Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri her yıl ‘Birim Faaliyet 
Raporları’ ile değerlendirilmektedir. Bu raporlar anabilim dalları ve bölüm başkanlıklarından 
istenmekte ve Dekanlık tarafından değerlendirilmektedir. 

Seçim, Atama ve Yükseltmelerde Yöntem ve Kriterler

Fakültede öğretim üyesi atama ve akademik yükseltmeleri, fakültemizin belirlediği vizyon ve 
misyonun gerektirdiği şekilde, eğitim- öğretim ihtiyacı dikkate alınarak belirli kriterlere göre 
yapılmaktadır. 

2547 sayılı YÖK kanununda belirtilen öğretim elemanı atama ve yükseltme kriterleri, esas maddeleri 
dışında ilgili mevzuat üniversitelere bu kriterlerin içerisinde ilk atama ve kurum içi yeniden atama ve 
yükselmede uygulanacak puanlar konusunda ek kriterler belirleme yolunda serbest bırakmıştır. Bu 
çerçevede ÇOMÜ, bu faaliyetleri akademik liyakati göz önüne alarak puanlama, takip ve onama
sürecinden geçirmektedir; temel olarak 2547 sayılı YÖK kanunun atama ve yükseltme ile ilgili 
maddeleri esas alınmış olup, faaliyetlerden alınabilecek puanlar çerçevesinde ilk atamalar ve kurum 
içi yükseltmeler için ayrı değerlendirme formları düzenlenmiştir. ÇOMÜ Web sayfasında ‘Atama ve 
Yükselteme Kriterleri’, ilgili formlara ulaşılabilecek şekilde sunulmuştur 
(https://www.comu.edu.tr/atama-kriterleri).

Rektörlük Spor Bilimleri Dekanlığından, anabilim dallarının kadro taleplerine göre ihtiyaçlarını 
belirlemek için akademik kurul kararı istemektedir. Anabilim dalları da bu doğrultudaki taleplerini 
bölüm başkanlıkları aracılığı ile Fakülte Dekanlığı’na bildirmekte, Dekanlık ve Fakülte Yönetim 
Kurulu’nun talep edilen kadroyu uygun bulması durumunda, belli dönemlerde, Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığı’na iletilmektedir. Rektörlüğün ve YÖK’ün uygun görüşü ile kadro ilanları 
çıkmaktadır. Başvurular ilgili yönetmelikler doğrultusunda izlenen süreçler, oluşturulan objektif jüri 
kararları ile Dr. Öğr. Üyeleri için Fakülte Yönetim Kurulu, Doçent ve Profesörler için Üniversite 
Yönetim Kurulunda sonuçlandırılmakta ve atamalar yapılmaktadır. Fakültede başvuruların ön 
değerlendirilmesi için kurulmuş olan Atama ve Yükseltme Komisyonu bulunmaktadır. Her başvuru 
bu komisyon tarafından ön değerlendirmeden geçmekte ve uygun başvurular yukarıda anlatılan 
sürece dahil edilmektedir. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına Resmi Gazete’de 
yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’ kapsamında seçim ve atama yapılmaktadır 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm).

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: 

https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html

https://sporbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/comu-onlisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonet-
r601.html

https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-r49.htmlEk

Ders Yükü bildirim formu

E.2.2. Finansal Kaynakların Yönetimi 



Spor B�l�mler� Fakültes�’nde Dekanlık bütçes�, Mal�ye Bakanlığı tarafından Rektörlüğe tahs�s 
edilmiş bütçe dahilindedir. Eğitimin temel gereksinimleri bu bütçeden karşılanmaktadır. 

Dekanlık Bütçe Kalemleri ve Harcanma Miktarları 

Tablo: Temel Harcama Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 

Kırtasiye harcamaları, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının toplu olarak yaptığı ihalelerle 
karşılanmaktadır. Yakıt (Doğalgaz), elektrik tüketimi, giyim yardımları Rektörlük İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Öğrenci eğitim uygulama ve araştırma laboratuvaları 
için gerekli olan malzemelerin alımları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: 4

Kanıtlar: Harcama Talimatı

E.2.3. Paydaşların Finansal Yönetime Katılımı 

Fakültemizde yapılan; görevlendirme, geçici yolluk ve yevmiyeler, juri ödemeleri vb. ödemeler 
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ödenmekte olup, paydaşların katılımı ve kararıyla ödemeler 
gerçekleştirilmektedir. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: Harcama talimatı

Bütçe Tertibi Bütçe Gideri Başlangıç 

Ödeneği 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekl.

yüzdesi

8.46.00.02-09.4.1.00-2-01.1 Personel Giderleri 3.506.010,00 ₺ 3.506.007,98 ₺ 100

38.46.00.02-09.4.1.00-2-02.1 Personel Giderleri 545.990,00 ₺ 545.986,32 ₺ 100

38.46.00.02-09.4.1.00-2-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet

Alımı 

11.000,00 ₺ 10.962,72 ₺ 100

38.46.00.02-09.4.1.00-2-03.3 Yolluk Giderleri 5.000,00 ₺ 4.955,30 ₺ 99

38.46.00.02-09.4.1.00-2-03.7 Menkul Mal Alım ve Onarım 

Giderleri

1.000,00 ₺  1.000,00 ₺  100

38.46.00.02-09.4.1.00-2-03.8 Gayri Menkul Mal Alım ve 

Onarım Giderleri 

950,00 ₺  - 0

38.46.00.02-09.4.1.07-2-01.1 Ek Çalışma Karşılıkları 174.020,00 ₺ 144.363,37 ₺ 83

38.46.00.02-09.4.1.00-2-03.5 Personel Diğer Giderleri 2.880,00 ₺ 2.690,40 ₺ 93

38.46.00.02-09.4.1.07-2-01.4 Personel Giderleri 6.055,00 ₺ 3.329,97 ₺ 55

38.46.00.02-09.4.1.07-2-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet

Alımı 6.300,00 ₺ 6.296,79 ₺

100

38.46.00.02-09.4.1.07-2-03.3 Yolluk Giderleri 1.000,00 ₺ - 0

38.46.00.02-09.4.1.07-2-03.7 Menkul Mal Alım ve Onarım 

Giderleri

7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺ 100

38.46.00.02-09.4.1.07-2-03.8 Gayri Menkul Mal Alım ve 

OnarımGiderleri 2.000,00 ₺ 977,04 ₺

49

38.46.00.01-01.3.9.00-2-02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 2.300,00 ₺ 2.219,44 ₺

96

Toplam 4.272.005,00 ₺ 4.236.289,33 ₺ 99



E.3. Bilgi Yönetim Sistemi

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi

Üniversitemizde UBYS kullanılmakta olup ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olarak 
UBYS destek birimi bulunmaktadır. UBYS destek birimi, Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım 
taleplerinin imkan dahilinde karşılanması ve geliştirilmesi ya da kurum dışından temin edilmesi 
konularında destek verilmesini, Yazılım ve Otomasyon Geliştirme Birimi tarafından geliştirilmiş 
yazılımların bakımını, güncellenmesini ve desteğini sağlamaktadır. Ayrıca ÇOMÜ Proje Süreçleri 
Yönetim Sistemi BAPSİS ile yapılmış veya yapılacak olan projelerin süreçleri takip edilmektedir. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: 

https://ubys.comu.edu.tr/

https://bidb.comu.edu.tr/birimler/ubys-birimi

https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx

E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

09.01.2019 tarihli ÇOMÜ Senato Kararında ISO27001:2013 Kalite Yönetim Sertifikası kapsamında 
Üniversitemiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası'nın oy birliği ile kabulü sağlanmıştır. TS 
EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nda, insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü 
şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını 
göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yöntemi süreç performansını ölçmek 
ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: 

https://bidb.comu.edu.tr/iso-27001/bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-politikasi

E.4. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

Spor Bilimleri Fakültesinde dışarıdan edinilen mal ve hizmetler kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenerek, belirli uygulamalar ile belli başlı işlemler sonucunda kuruma kazandırılmaktadır. 
Örneğin spor salonu ve dersliklerde kullanılacak malzemeler ile ilgili ihtiyaç listesi (malzemeler 
özellikleri belirlenerek gönderilir) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ışığında hangi malzemenin, hangi 
satıcıda, ne kadar bedel ile satıldığı belirlenir Uygun görünen mal ve hizmetler için ise onay belgesi 
düzenlenerek mal ve hizmetin karşılığı ödenir. 

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar: Muayene Kabul Komisyonu kararı 



Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

E.4.2. Kamuoyunu bilgilendirme

ÇOMÜ Radyo'da yıl boyunca öğretim üyelerimiz alanında bilgilendirme söyleşileri yapmıştır. Bu 
söyleşiler spor alanında toplumu bilinçlendirmek için yapılmıştır.  

Olgunluk düzeyi: 4

Kanıtlar 

https://www.youtube.com/watch?v=CYkE54okiro

E.4.3. Hesap verme yöntemleri

Fakültemiz her yıl sonunda Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlamakta ve rektörlüğe bu 
raporu sunmaktadır. Bunun yanında fakültemiz iç denetçiler tarafından belirli periyotlarda 
denetimden geçmektedir.

Olgunluk düzeyi: 3

Kanıtlar: Rektörlük iç denetimi belli aralıklarla yapacağını belirtmiş olup, fakültemizin yeni olması 
sebebiyle henüz gerçekleştirilmediği ifade edilmiştir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde, Yükseköğretim Kalite Kurulu-Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 

(Sürüm 2.1-27/01/2021) doğrultusunda hazırlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna (ÇOMÜ SPBF KİDR) ilişkin genel durum değerlendirmesi 

sunulmuştur. ÇOMÜ SPBF KİDR, Fakülte Bünyesinde oluşturulan ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği gibi mezun veren üç programın öğretim elemanlarının, fakülte idari 

personelinin ve öğrencilerin temsil edildiği Kalite Güvence Komisyonunun kapsamlı, katılımcı ve titiz 

çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. ÇOMÜ SPBF KİDR’de yer alan Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve 

Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ile Yönetim Sistemi başlıkları YÖKAK Dereceli 

Değerlendirme Anahtarı doğrultusunda değerlendirilmiş ve değerlendirmelere ilişkin kanıtlar her bir başlık 

altında sunulmuştur. 

Bu kapsamda, Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine

ilişkin ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaptığı ve değerlendirme sonuçlarının kurumun stratejik planında 

izlendiği ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Akademik ve idari çalışanların 

oluşturduğu komisyonlar eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak kurum içi 

toplantılarla belirlenen hedeflere ulaşma konusunda değerlendirme yapmakta ve süreç gözlemlenmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültesi’nin tüm çalışmalarını iç ve dış paydaşların faal olarak katılımıyla gerçekleştirmekte, 

sahip olduğu ve misyon ve vizyon doğrultusunda amaç ve hedeflerine ulaşma noktasında sistematik olarak 

toplanan veriler ışığında programın ve yönetim yapısının güncellenmesi ve geliştirilmesi gereken yönlerini 

belirlemektedir. Fakültenin en önemli dış paydaşlarından olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim, araştırma, ortak etkinlikler ve staj uygulamaları konusunda çok etkin ve güçlü 

bir iş birliği söz konusudur. 



Spor Bilimleri Fakültesi’nin uluslararasılaşma politikası kapsamında Avrupa ülkelerinden çeşitli 

üniversiteler ile Erasmus ikili anlaşmaları bulunmakta, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içinde 

tanımlanan programlar çerçevesinde Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla öğrenci kabulü 

noktasında kontenjan ayrılmaktadır. Bu konuda Fakültenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus

koordinatörlüğüne bağlı bir Erasmus koordinatörü bulunmaktadır. 

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki programlarının tasarımı ve onayı, ölçme ve değerlendirme 

sistemi, akademik danışmanlık konuları ile atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri ile mezun izleme 

sistemi gibi konularda öğrenci, öğretim üyesi ve idari çalışanların geri bildirimlerinin sürekli ve düzenli olarak 

alınması, analiz edilmesi ve gereken iyileştirme çalışmaları yapılması neticesinde Eğitim-Öğretim 

faaliyetlerine yönelik belirlenen hedeflere ulaşıldığı görülmekte olup bunlara ilişkin değerlendirme raporları 

bölüm öz-değerlendirme raporlarında verilmektedir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademisyenlerin bilimsel 

faaliyetleri her yıl ‘Birim Faaliyet Raporları’ ile değerlendirilmekte olup söz konusu raporlar anabilim dalları 

ve bölüm başkanlıklarından talep edilmekte ve Dekanlık tarafından değerlendirilmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

konusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı görülmektedir. Bilimsel araştırma ve nitelikli yayınlarla spor 

bilimleri alanına katkıda bulunmak hedefiyle Fakülte bünyesinde yayın hayatına geçen ÇOMÜ Spor Bilimleri 

Dergisi ve yine Fakülte bünyesinde kurulan araştırma merkezleri bu konudaki en güçlü örnekler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan araştırmalar için üniversite içi ve dışı kaynaklar kullanılabilmektedir. 

Üniversite içi kaynaklar, BAP projeleri için 2020 yılında her bir BAP için 25.000 TL’ye kadar kaynak 

sağlamış, fakültenin 2020 stratejik planında belirtilen üniversite dışı kaynaklarla desteklenen bilimsel projeler 

yapılması hedefine ulaşılmıştır. Fakülte tarafından öğretim elemanlarının araştırma performansının artırılması 

ve bu konuda teşvik edilmesi amacıyla gerekli izleme, değerlendirme ve teşvik uygulamaları yürütülmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültesi toplumsal katkıyı optimum düzeyde tutma hedefi doğrultusunda Fakülte 

bünyesinde kurulan Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlıklı ve Aktif 

Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültesinde tüm süreçler konu ile ilgili komisyonlarda değerlendirilip 

olgunlaştırıldıktan sonra değerlendirilmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu veya Fakülte Kuruluna 

gönderilmektedir. İlgili kurulda yapılan değerlendirme sonrasında söz konusu karar oylanarak gerektiği 

durumlarda Üniversite Senatosuna gönderilmektedir. Spor Bilimleri Fakültesindeki İnsan Kaynakları, Fiziki 

ve Maddi Kaynakların planlanması, organizasyonu, yönetimi, koordinasyonu ve denetimi hem fakülte hem de 

üniversite bünyesinde bağlı bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde ve şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve 

etik ilkeler kapsamında yürütülmektedir. Bu konudaki olgunluk düzeyleri ve kanıtlar rapor içerisinde, ek 

dokümanlar ise rapor ekinde sunulmuştur. 

Spor Bilimleri Fakültesinin iş akış şemalarına ve görev tanımlarına Fakülte web sayfasından 

(https://sporbf.comu.edu.tr/) ulaşılabilir. Kalite güvencesi çalışmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi 

sürekli iyileştirme ve çevik yönetim yaklaşımıyla PUKÖ Döngüsü yönetim sistemini benimsemiş ve bu 

döngüyü içselleştirerek sistemli biçimde uygulanabilir hale getirmiştir. 

KANITLAR

Muayene Kabul Komisyonu kararı 



Harcama talimatı 

Ders yükü bildirim formu



Yönetim kurulu kararı 



Senato kararı 




