
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ 

(SPORDEK) TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih: 10.02.2021 

Toplantı Yeri: Microsoft Teams 

Toplantı: 9. Genel Kurul 

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) “9. Genel kurulu” 10 Şubat 2021 

tarihinde saat 14.30’da 46 Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ve Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü 

YILMAZ’ın katılımı ile online gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda daha önceden belirlenmiş olan gündem maddeleri görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar 

almıştır. 

Toplantı Programı:  

- SPORDEK Başkanı Prof. Dr. Hürmüz KOÇ’un (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.) Konuşması  

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ’ün Konuşması  

- Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü YILMAZ’ın Gündem Maddelerine Dair Sunumu 

Gündem Maddeleri  

- Yeni Yapılanma Sürecinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Fonksiyonlarının Analizi,  

- Yerel Spor Faaliyetlerinde Etkin İşbirliği İçin Bölgesel Bilim Kurullarının Kurulması, 

- Antrenör Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Gençlik Spor Teşkilatında Staj Uygulaması,  

- GSB-TÜBİTAK İşbirliğinde Spor Araştırmaları Projelerinin Hazırlanması, 

- Spor Bilimleri Mezunlarının Antrenör Denklik İşlemlerinde Yaşanan Sorunlarının Çözümlenmesi,  

- GSB – Spor Federasyonları - Spor Bilimleri Fakülteleri Etkin İşbirliğinin Yapılması,  

- Çalışması Tamamlanan Komisyon Raporlarının YÖK’e gönderilmesi,  

- Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine Ait Akreditasyon Başvurularının Görüşülmesi,  

- Pandemi Sürecinde Teorik ve Uygulamalı Derslerin Görüşülmesi,  

- Dekanlarımız Tarafından Belirlenecek İlave Gündem Maddeleri,  

- Bir sonraki toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi,   

- Dilek ve Temenniler… 



Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi 9. Genel Kurul Toplantısının açılış 

konuşması SPORDEK Başkanı Prof. Dr. Hürmüz KOÇ tarafından gerçekleştirmiştir. 

“Sayın Bakanım,  Değerli Dekan Hocalarım…  

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi 9. Genel Kurul Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 

Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı, maneviyatın başkenti, tarihin, kültürün, eşsiz bir doğa harikası ile 

buluştuğu Çanakkale’den hepinize saygılar sunarım...  

Sayın Bakanım, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi 2017 yılında kurulmuş, genç 

yaşına rağmen, Spor Bilimleri alanında geleneksel değerleri yüksek, evrensel değerleri benimseyen bir 

kurum haline gelmiştir.  

Spor Bilimleri Fakültelerimiz,  

- Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmayı,  

- Evrensel spor kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi, 

- Ülkemizde ve dünyada başarılı sporcuları yetiştirecek eğitimcileri yetiştirmeyi,  

- Mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmayı, 

- Bölgesinde spora hizmet etmeyi misyon edinmişlerdir.  

Sayın Bakanım, Ülkemizde Spor Bilimleri Alanında Eğitim Öğretim faaliyeti sürdüren, 63 Spor 

Bilimleri Fakültesi, 32 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunmaktadır.  

Spor Bilimleri Alanında Eğitim Öğretim Faaliyeti Gösteren Bölümler,  

✓  Antrenörlük Eğitimi Bölümü 83 

✓  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 85 

✓  Spor Yöneticiliği Bölümü 80 

✓  Rekreasyon Bölümü 49 

✓ Spor Bilimleri alanında, 

- 244 Profesör,  

- 386 Doçent,  

- 640 Dr. Öğretim Üyesi,  

- 498 Öğretim Görevlisi ve 419 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 2.187 Öğretim Elemanı 

görev yapmaktadır.  



✓ Spor Bilimleri Fakültelerimizde ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarımızda yaklaşık 72.720 

öğrenci öğrenim görmektedir.  

✓ Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 57.25, Türkiye geneline baktığımızda ise bu oranın 61’in 

üstünde olduğu görülmektedir. Fakültelerimizin doluluk oranlarına baktığımızda ise fakülteler arası 

sıralamada ilk 5’dir.   

Spor Bilimleri Fakültelerine bağlı Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri akreditasyonu süreci ile birlikte Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programları hazırlanmış ve bazı bölümler kullanmaya başlamışlardır. Bu da spor bilimleri alanında 

standarttın ve kalitenin adı olmuştur.  

Spor Bilimleri Alanında 1000 den fazla yerli ve yabancı akademisyenin katılımı ile 

gerçekleştirilen,  Avrupa’nın 2. Büyük kongresi olan Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi her yıl 

düzenli olarak yapılmakta ve Dünyada ki önemli Spor bilimcilerini Türkiye’de buluşturmaktadır. 

Dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür. 

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve akreditasyonu için gereken çalışmaları 

yürütmek üzere Spor Bilimleri Derneği bünyesinde SPORAK kurulmuştur. YÖK’ten yetki alarak 

bölümlerin ve fakültelerin akreditasyon süreci başlatılmıştır. 16 Spor Bilimleri Fakültemiz akredite 

olmak için müracaat etmiştir.  

Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanlığımızın belirlediği 100 proje içinde yer alan ve 3 yıldır başarı 

ile devam eden “Türkiye Yeteneğini Keşfet” projesi başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 

bağlı İllerdeki Gençlik Merkezlerinin yürüttüğü projelerde Spor Bilimleri Derneği, Spor Bilimleri 

Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve 81 ilimizde görev yapan spor bilimcilerin 

akademik danışmalığında başarı ile sürdürülmektedir. 

Sayın Bakanım, 9. yapılan Spor Bilimleri Fakülteleri dekanlar konseyi toplantısına sizlerin ve 

Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanımızın katılımı bizleri onure etmiştir.  Şahsım ve Dekanlar 

konseyi adına teşekkür eder, Saygılar sunarım… 

 *** 

Ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ aşağıda yer alan 

açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. 

“Bütün hocalarımızı saygı sevgi ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

9.’su gerçekleştirilecek Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) toplantısında sizlerle 

beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Biraz evvel 

SPORDEK başkanımızın verdiği verilerden de görüldüğü üzere Spor Bilimleri Fakülteleri 

yüksekokullarla birlikte gerçekten çok geniş bir camia. Özellikle bakanlığımız açısından da kritik bir 

eğitim kurumu, Yükseköğretim için de Bakanlığımız ile doğrudan ilintili olan fakültelerimizin yer aldığı 



bir alan. Bu nedenle de hem öğretim üyesi itibariyle hem öğrencileri itibariyle hem yetiştirdiği ve şu 

anda hem bakanlığımızda hem Milli Eğitim Bakanlığımızda görev alan insan kaynağı itibariyle Spor 

Bilimleri Fakültelerimizin içinde bulunduğu durum ve gelişmesi bizleri yakından ilgilendirmektedir. Bu 

nedenle de bugünkü toplantıda sizlerle beraber olmak istedik. Çok geniş bir gündeminiz var. Doğrudan 

Bakanlığımızı ilgilendiren bir gündem de söz konusu. SPORDEK ve Spor Eğitimi ve Araştırmaları 

Daire Başkanlığının ortaklaşa organize ettiği bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet 

duyduğumu bir daha ifade etmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Bakanlığımız olarak çok 

geniş bir alan gerek gençlik alanı gerekse spor alanı diye baktığımızda genç olarak Türkiye’de 20 

Milyon genç var, spor diye baktığımızda ise 7’den 70’e herkesin spor yaptığı bir Türkiye hedefine 

ulaşmak diye bir gayesi var Bakanlığımızın. Böyle baktığımızda ise bütün nüfusu kapsayan bu alana tek 

başına bakanlığın hizmet verebilmesi pek mümkün değil işte bu alanda gerek fakülteler, eğitim 

kurumları, bilim yuvaları gerek federasyonları, kulüpleri gerekse belediyeler, sivil toplum örgütleri ile 

geniş bir çabayı hep beraber organize etmeye, yönetmeye bir anlamda planlamaya, büyük ölçüde finanse 

etmeye ve denetleyerek de bu alanı regüle etmeye çalışan bir bakanlık kurumundayız. Büyük bir çaba 

içerisinde bulunurken hem bir yandan kitlelere sporu yaygınlaştırmak hem ülkemizin uluslararası 

müsabakalardaki başarısını arttıracak elit sporcuları yetiştirmek hedefini ortaya koyarken de en büyük 

ihtiyaç duyduğumuz husus nitelikli, veri temelli bilgi. Ben de bir öğretim üyesi ve sizlerin bir meslektaşı 

olarak ifade etmek isterim ki bunu sağlayacak yerin doğrudan üniversiteler olduğunu, bilim yuvaları 

olduğunu da çok iyi bir şekilde ifade etmek istiyorum burada bütün hocalarımıza. Bu toplantıdan bir 15-

20 dakika önce başlattığımız bir toplantı var ki o da İstanbul Üniversitesi ile ne eğitimde ne istihdamda 

olan gençlerin özellikle bu gençlere yönelik politikaların ne şekilde tanzim edilmesi gerekli bir toplantı 

şu anda hala devam etmekte. Yani biz Bakanlık olarak üniversitelerimizle ilgili tüm fakültelerimizle 

çalışmayı kendimize bir temel hedef ve politika olarak benimsemiş bulunmaktayız. Yapılacak 

araştırmalar, yayınlar özellikle ihtiyaç duyulan bilgi konusunda Spor Bilimleri Fakültelerimizle de 

Dekanlar Konseyinizin öncülüğünde, Derneğinizin öncülüğünde hep beraber çalışmayı arzu ettiğimizi 

de ifade etmek istiyorum. Bu huşu oldukça önemli gerçekten veriye, bilgiye dayanmayan hiçbir 

politikanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hedefe ulaşması da mümkün değildir. Bu aşamada da 

birçok hocamızda aslında çeşitli meselelerle bir araya geldik, fikirlerimizi paylaştık özellikle de Spor 

Bilimleri Fakülteleri’nin bize sağlayabilecek destekleri karşılıklı mütalaa etme fırsatı bulduk. Bugün 

daha geniş bir şekilde onları tartışacağız. Özellikle bakanlık olarak hem sporun tabana yayılması hem 

elit sporcu yetiştirilmesi hem de bu alandaki insan kaynağı niteliğinin iyileştirilmesi oldukça kritik. 

Biraz evvel bahsettiğiniz akreditasyon çalışmalarının oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm 

fakültelerimizin eminim ki kısa süre içerisinde akreditasyon faaliyetlerini tamamlayacaklarına tüm 

kalbimle inanıyorum ve buradan daha iyi daha nitelikli insan kaynağının yetişmesi konusundaki 

çabalarınızı da destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum açıkçası. Bu oldukça önemli çünkü bu insan 

kaynağı özellikle elit sporcu konusundaki Türkiye’nin hem tabana yayılmada da ciddi problemlerimiz 

var ama özellikle çok hızlı tesisleşme neticesinde ortaya çıkan, bizden beklenen bir an evvel uluslararası 



müsabakalarda daha başarılı bir ülke hedefine ulaşmak. Bu konuda hep beraber gayret gösterelim 

istiyoruz. Burada özellikle yetiştirilecek insan kaynağı niteliği bağlamında da Spor Bilimleri 

Fakülteleri’nin rolünün oldukça önemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye 2002 

yılından itibaren bugüne kadar geldiğimiz noktaya baktığımızda tesisleşme, yatırım açısından gerçekten 

Avrupa’yı da kıskandıran bir tesisleşme bir spor alanı tesisi imkanları sunma bakımından oldukça gelişti. 

Bunu siz de kendi şehrinizden kendi fakültenizden kendi çevrenizden bulunduğunuz ilden ilçeden 

gözlemliyorsunuzdur. Neredeyse orta ölçekli bir ilçelerimize dahi işte yüzme havuzu bulunmayan, spor 

salonu bulunmayan, spor alanları bulunmayan, antrenman sahaları bulunmayan hatta olimpik spora 

ilişkin spor eğitim merkezleri ya da TOHUM’un bulunmadığı il sayısı oldukça azaldı. Ama bu altyapının 

yanı sıra özellikle de başarıda daha nitelikli antrenör yetiştirme konusunda Türkiye’nin ve özellikle de 

Uluslararası alandaki sportif başarıyı daha da geliştirecek, bizim daha akademik ve bilimsel çalışmalara 

daha da ihtiyacımız olduğu da açıktır. Bu çerçevede de bu dönemde yine gündemde olan maddelerden 

bir tanesi TÜBİTAK’la birlikte araştırma imkanından ve kapasitesinden yaralanmak amacıyla spor 

alanında bir çağrıya çıkıyor. İşte burada Spor Bilimleri Fakülteleri’nin daha çok katılımını, bizleri 

yönlendirmesini, karar almada bir anlamda politikaları belirlemede, kararlarımızı hayata geçirme ve 

uygulamada bizlere desteğini özellikle de bilimsel bilgi bağlamında desteğinin oldukça önemli olduğunu 

düşünüyorum. Üniversitelerle Bakanlık arasında ilk defa böyle bir çalışma ortaya çıkacak. Geniş 

kapsamlı bir çalışma olacak. TÜBİTAK da kaynak ayıracak. Bakanlığımız da kaynak ayıracak. Ve 

böylece de ciddi anlamda çok sayıda ihtiyaç duyulan projeyi biz bir yılın içerisinde maksimum bir buçuk 

yıl içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Bu da önemli bir nokta bunun da altını çizmek istiyorum ve 2187 

öğretim üyesinin de akademik kadroların da bu projelere ilgi göstermelerini sizlerden istirham 

ediyorum. Ne kadar çok başvuru olursa ne kadar çok kaliteli proje ortaya çıkarsa ne kadar çok bizim 

alanlarda ihtiyacımız olan ilgili çalışmalar ortaya çıkarsa eminim ki hep beraber ülkemiz sporu adına 

güzel sonuçlar almayı da başarmış oluruz diye düşünüyorum. Bu gerçekten de bizim üniversitelere bakış 

açısını göstermesi açısından da önemli. Birçok kurum bu tür araştırmaları yönetmek amacıyla bizlere 

başvurmakla birlikte biz bu işi bilimin kaynağı olan üniversitelerle yapmayı hedefledik. Yine Spor 

Bilimleri Fakülteleri ile yapmak istediğimiz önemli bir çalışmada özellikle gönüllülük çalışmaları ve 

staj çalışmaları bağlamında Spor Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerimizin özellikle de antrenörlük 

bölümündeki öğrencilerimizin yetkinlikleri varsa diğer bölümlerdeki öğrencilerimizin hem bir staj veya 

gönüllülük bağlamında iki tane yaptığımız iş var. Gönüllülüğü de biz çok önemsiyoruz. 2019 yılını 

gönüllülük yılı ilan ettik. Bu gençlerimizin bizim Gençlik Merkezlerimizde, spor salonlarımızda, yüzme 

havuzlarımızda, olimpik merkezlerimizde gelip staj yapmalarını hep birlikte organize etmeliyiz diye 

düşünüyorum. Bu oldukça önemli, çünkü bizim ciddi bir insan kaynağına ihtiyacımız var özellikle de 

Pandemi sonrası spora olan talebin de artacağını dikkate aldığımızda hep beraber bir hazırlığın içerisinde 

olmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bu noktada gönüllülük kısmı, staj kısmı her ikisini de 

biçimlendirerek yasal çerçeve ile bir anlamda eksiklikler varsa gidermek suretiyle hazırlayalım. Biz 

Spor Bilimlerindeki öğrenci insan kaynağından daha fazla yararlanalım istiyoruz. Fakültelerimizin bu 



insan kaynağını bizim tesislerimizde staj yapmaya yönlendirmelerini bekliyoruz. Tabi ikinci pencerede 

gönüllülük, bu da oldukça önemli bir pencere biz çok sayıda öğrenci ile çok fazla gencimiz ile 

gönüllülük faaliyeti yürütüyoruz çünkü gönüllülük öğrencilere paylaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi, 

merhameti, kendini tanımayı, takım çalışmasını, bir proje yürütmeyi, kendi hayatında memnun olmayı 

bir anlamda ihtiyaç olan kitle ile temas ederek kendi hayatından memnun olmayı sağlatan bir unsur. 

Bunu da spor tarafından gönüllülüğü de geliştirmek istiyoruz. Hep spor gönüllülüğü şöyle algılanmış 

federasyonlarla da sıkça toplantılar yaptığımız için buradan da algılıyorum spor faaliyetlerinin 

yürütülmesine katkı sağlayan gönüllülerden oluşan bir spor gönüllülüğü algılanmış. Ben şunu istiyorum 

sporcuların bizzat gönüllülük yaptığı bir yapıya dönüştürelim istiyorum açıkçası. Hem öğrencilerimi 

hem sporcularımızı doğrudan gönüllülük faaliyeti içerisinde yer aldığı spor organizasyonlarının 

gönüllüler desteği ile yürütüldüğü bir gönüllülük anlayışından öğrencilerin ve sporcuların gönüllülük 

yaptığı bir gönüllülük anlayışına evrilmemiz gerekmekte burada siz hocalarımızın yönlendirmeleri, 

gönüllülük derslerini bütün üniversitelerde koymaya başladık YÖK ile bir gönüllülük dersi çalışması 

yürütüldü. Gönüllülük çalışmaları dersi adı altında dersi şu anda bütün üniversitelerde seçmeli 

havuzlarına koymaya başladılar. Sizlerin bulunduğu üniversitelerde böyle bir ders yoksa sizlerden 

istirhamımız kısa süre önce YÖK’ün bir yazısı söz konusuydu o yazı çerçevesinde bu gönüllülük 

dersinde yine bütün üniversitelerde bulunması yönünde çaba gösterirseniz bakanlık olarak bundan 

büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek isterim. Gerçekten gönüllülük bir staj gibi de değil 

doğrudan karşılık beklemeksizin bir iyilik yapma hali, Dünyayı güzelleştirmenin en kolay 

yöntemlerinden bir tanesi. Ben Spor Bilimleri Fakültelerinin bu anlamda vereceği desteğin özellikle 

okullarımızda dezavantajlı okullarda, sevgi evlerinde, yurtlarda kalan çocuklarımız için ciddi katkı 

sağlayacağını düşünüyorum.  Bu anlamda da gönüllülük konusunda bizim YÖK ile zaten protokolümüz 

söz konusu. Özellikle Spor Bilimleri Fakültelerinin bu alanda öncülük yapması spor gibi toplumda ilgi 

çeken bir alanda başarılı olmuş kişilerin bizzat gönüllülük faaliyetleri içerisinde yer almasının ülkemizde 

gönüllülüğün yaygınlaşması açısından da büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hem stajlarımızı 

bizim tesislerimizde yapalım hem de staj dönemine gelmemiş öğrencilerimizi, mesela antrenörlük 

eğitimi dersinin uygulama bölümünü tesislerimizde geçiremeyecek öğrencilerimiz için de başka bir 

belgesi olanlardan başlamak sureti ile yardımcı antrenör olarak bizim tesislerimizde ya da diğer bizim 

yönlendireceğimiz alanlarda gönüllü olarak devreye sokalım istiyorum. Bu dönemde önemli bir çalışma 

da gerçekleştirdik bakanlık olarak. Bu konuda yine sizlerin desteği kritik ve önemli özellikle sporcuların 

ortaokullarda ve liselerde %100 burslu olarak okutulmalarını sağlayan bir protokolü imzaladık. Bunları 

sizlere arkadaşlarımız iletiyorlardır eminim ki. Yine Vakıf Üniversiteleri ile bir protokol yaptık. Bu sene 

76 sporcu öğrencimiz üniversitelere yerleşti ve ciddi anlamda tıp, mühendislik, diş, hukuk, siyasal, 

işletme, ekonomi ve tabi ki spor bilimleri fakülteleri olmak üzere çok çeşitli fakültelere sporcularımız 

yerleşti. 76 öğrenci, bu öğrencilerin 9 tanesi Bahçeşehir Üniversitesi 9 tanesi, Koç Üniversitesi, 8 tanesi 

Sabancı Üniversitesi, 7 tanesi Özyeğin Üniversitesi, 7 tanesi Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşti ve 

Medipol, Lokman Hekim gibi diğer Vakıf Üniversitelerimize de ikişer üçer tane öğrencilerimiz yerleşti. 



Ciddi bir gelişme olarak bunu özellikle de sporun sürdürülebilir kılınması bağlamında bunun oldukça 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Sporda devam konusunda, spordan ayrılmama konusunda önemli 

olduğunu düşünüyoruz çünkü bizde şöyle bir husus söz konusu ki belli yaşlara kadar spora katılım 

devam ediyor ama ardından kopuşlar başlıyor özellikle de Yükseköğretime geçiş ciddi bir baskı 

meydana getiriyor. Bu süreçlerde eğitim ve spor ikilemini ilkokuldan itibaren ortadan kaldıracak bir 

yapıyı inşallah Bakanlık olarak tesis ettik etmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta onun lansman 

toplantısı olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla inşallah ortaokul ve liselerde yavaş yavaş 

sistem devreye giriyor. Böylece spor yetenek taramasından geçen öğrenci özel bir ortaokulda okuma 

imkanına kavuşacak başarılı olursa özel bir lisede okuma imkanını kavuşacak yine başarı gösterebilirse 

bir vakıf üniversitesinde %100 burslu olarak okuma imkanına kavuşacak. Devlet Üniversitelerimiz ile 

de böyle bir benzer çalışmayı yine YÖK ile tartışıyoruz. Ama bu Vakıf Üniversitelerimizde 

gerçekleştirdiğimiz husus büyük avantaj olarak ortaya çıktı. Yani öğrenci son sıradan bile girse girmiş 

oluyor. Bu ciddi anlamda sporcu öğrencinin spor için, antrenman için, müsabaka için, kamp için ayırdığı 

zamanın bir anlamda tazmin edilmesi anlamında geliyor ki bu ciddi anlamda spora devamı çeşitli 

alanlardan sadece spor bilimleri fakültesine yönelen biri sporcu kimliği dışında da yeni kimliklerin 

oluşmasını da hep beraber sağlayacağız diye düşünüyorum. Bu bağlamda sizlerin bizlere bilimsel olarak 

vereceğiniz destekler oldukça kritik çünkü bütün bu politikaları belirlerken mutlaka uzmanlarla, 

hocalarımızla danışarak hayata geçiriyoruz. Eminim ki bundan sonraki süreçte Spor Bilimleri 

Fakülteleri ile özellikle bölgesel bilim kurulları ile daha da bir kurumsallaşmaya doğru götürmeye 

hedefliyoruz. Özellikle Spor Eğitim Daire Başkanımız Şükrü Beyin koordinasyonunda bölgesel bilim 

kurulları oluşmaya başlayacak. Buradaki katkı sağlayacak tüm hocalarımıza da şimdiden ben 

teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Çok konu var aslında sporla ilgili anlatılabilecek mesela “Yüzme 

Bilmeyen Kalmasın” dan  On bin Potaya kadar, spor yatırımlarına kadar, sporcu istihdamına kadar, 

Türkiye’deki imkanların aslında çok geniş olduğuna kadar çok sayıda Bakanlık olarak yürüttüğümüz 

özellikle de Spor Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz çok fazla çalışma var. Spor Türkiye 

Çalışmasını ortaya koyacağız. Bu anlamda biz elimizden gelen tüm çabayı Bakanlık teşkilatı olarak 

gösteriyor ve sizlerin de bizlerle beraber olduğunuzu biliyoruz, bu da bize güç veriyor onu da ifade 

etmek istiyorum tekrar. Sizin de gündeminiz kalabalık soru olursa yine zaman zaman söz almak isterim. 

Bu anlamda ben Spor Bilimleri Fakülteleri 9. Genel Kurul Toplantısının hayırlı sonuçlar doğurmasını 

temenni ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 

İşbirliği içerisinde hazırlanmış olan gündem konusunda, GSB Spor Eğitimi ve Araştırmaları 

Daire Başkanı Şükrü YILMAZ aşağıda yer alan konuşmalarını gerçekleştirmiştir. 

“Sayın Bakanım, değerli hocalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımız çerçeve 

olarak toplantı gündeminden bahsetti ben de biraz detaylardan bahsetmek isterim. Malumunuz 2018 

yılında Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçildikten sonra Bakanlığımızın yapılanmasında kısmi 

olarak değişikliğe gidildi. Bu yapılanma süreci içerisinde de Bakanımızın da arz ettiği gibi akademik 



camia ile olan ilişkiler ya da tüm paydaşlar olarak ilişkilerin daha çok güçlendirilmesi yönünde bir irade 

var. Biz de bize verilen görevler ve bu irade doğrultusunda dairemizin görev alanı itibariyle de akademik 

camia ile işbirliği içerisine girmek için çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Bazıları uygulama aşamasında 

bazıları hazırlık aşamasında olan birçok çalışmamız var. Ben gündem maddelerinde de belirtildiği gibi 

kısaca bunlardan bahsetmek isterim. Gündem maddeleri geçtikçe de eğer sorular olursa almak isterim, 

sorularla ilgili katkı olacaksa da seve seve cevaplamak isterim. İsterseniz bir sunum hazırladık sunumla 

beraber devam etmek isterim. Hem daha bilgi verici anlamda yol göstersin.” 

Sunumda gündem maddeleri ile alakalı tek tek bilgiler verildi.  

1. Yeni Yapılanma Sürecinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Fonksiyonlarının Analizi: 

Yeni yapılanma ile alakalı bilgiler aktarıldı, yapılan değişiklikler anlatıldı.  

2. Yerel Spor Faaliyetlerinde Etkin İşbirliği İçin Bölgesel Bilim Kurullarının Kurulması: Spor 

Eğitimi ve Bilim Kurulu raporları doğrultusunda, yerelde sporun işbirliğine dönül çalışmalar 

yapmak, bölgedeki spor elemanlarının gelişimlerine katkı sağlamak ve yerinden hizmet vermek 

amacıyla bölgesel bilim kurulları dizayn edilmesi istenmektedir. Önceden beri gelen bir bilim 

kurulunun olduğunu fakat bu bilim kurullarına yukarıda belirtilen şekilde değişikliğe 

gidilmiştir. 6 ya da 7 bölgede pilot bir çalışma yapılması istenmektedir. Bu pilot çalışma 

neticesinde de süreç içerisinde yaşanılan aksaklıkları düzelterek tüm Türkiye’ye bölgesel bilim 

kurulları kurulmak istenmektedir. Her bölgeden 2-4 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 10-20 

kişi arasında bir sayı ile kurulmak istenmektedir. Üniversitemizin önereceği ve Bakanlığın da 

uygun göreceği bir koordinatör nezaretinden bilim kurulları oluşturulması planlanmaktadır. 

Belirli bir ücret verileceği de belirtilmiş olup konu hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır. 

Dekanlarımız soru ve cevaplarını da iletmişlerdir. 

3. Antrenör Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Gençlik Spor Teşkilatında Staj Uygulaması: Bu 

program ile antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin zorunlu uzmanlık dalı antrenörlük 

uygulamalarını Bakanlık ve YÖK ile birlikte yapılacak iş birliği ile belirlenecek program 

çerçevesinde yapmalı öngörülmekte ve mevcut antrenörlük uygulamalarında pasif durumda 

olan antrenör adayı öğrencilerin bu programda aktif bir şekilde yer alması planlanmaktadır. 

Mevcut durum hakkında bilgi verilmiştir. Dekanlar ile soru cevap paylaşımı yapılmıştır. 

4. Antrenörlük eğitiminde istihdamına ihtiyaç duyduğumuz fakat üniversitelerde ihtisas branşı 

seçilmeyen branşları Bakanlık, ilgili federasyon ve üniversite işbirliğinde geliştirmeye dönük 

bazı branşları üniversitelerde pilot branşlar olarak açmak istiyoruz. Bizim belirlediğimiz 

branşlara talip olan üniversitelerin antrenörlük eğitim öğrencilerine öğrencilik başlangıcından 

itibaren üç paydaşın işbirliğinde branş eğitimi vererek uzmanlık alanlarından yetişmelerini 

sağlamayı amaçlıyoruz. 

5. GSB-TÜBİTAK İşbirliğinde Spor Araştırmaları Projelerinin Hazırlanması: 1001- Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Spor Araştırmaları Çağrı Programı 



Özel Proje Çağrısı planlanmaktadır. Amacı, Ülkemizin spor ve sporla ilgili bütün alanlarda 

sorunları ve çözüm önerilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, 

araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesidir. Kapsamı ise, Mevcut durumun ve eğilimin 

kanıt verilerle ortaya konulması, kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyon, planlama çalışmaları 

yapılması, yapılan analiz ve öngörüler doğrultusunda alıcı ve uygulayıcılara katkı sağlamak vb. 

dir. Araştırma temaları ile ilgili örnekler verilmiştir.  

6. GSB -Spor Federasyonları-Spor Bilimleri Fakülteleri Etkin İşbirliğinin Yapılması: Öğrencilerin 

eğitimleri sürecinde istihdama hazırlanması, antrenörlük eğitimi uzmanlık branşları, 

uluslararası projeler ve antrenörlerin spor eğitimlerinde müfredat çalışmaları konu başlıkları ile 

ilgili bilgiler aktarılmıştır. Kariyer Uzmanı alanı ile alakalı bilgiler verilmiştir.  

Dekanlarımız sorularını aktarmışlardır.  

 

SPORDEK Başkanı Prof. Dr. Hürmüz KOÇ moderatörlüğünde diğer gündem maddeleri 

görüşülmüştür. 

7. Çalışması Tamamlanan Komisyon Raporlarının YÖK’e gönderilmesi: Komisyon raporları ile 

ilgili bilgi paylaşımları yapılmıştır. Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı’nın kendi komisyonu ile ilgili 

bilgileri aktarıldı. Konuya dair fikir ve paylaşımlar yapıldı. 

8. Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine Ait Akreditasyon Başvuru öncesi ulusal çekirdek 

programları ile ilgili kurula Prof. Dr. Yusuf Can ve Prof. Dr. Fatih Bektaş bilgi aktarımında 

bulunmuşlardır.  

9. Pandemi Sürecinde Teorik ve Uygulamalı Derslerin Görüşülmesi: Gündem başlığı ile alakalı 

bilgi paylaşımı yapılmıştır.  

10. Bir sonraki toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi: Bir sonraki toplantı yeri ve tarihinin 

belirlenmesi noktasında, Pandemi süreci sona ererse bir sonraki toplantının Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır. Eğer Pandemi 

devam ederse online olarak yapılmasına karar verilmiştir.  

11. Dilek ve Temenniler .. 

 

 

 

 

 

 

 



TOPLANTIYA KATILAN ÜNİVERSİTELER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Aksaray Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

Aydın Menderes Üniversitesi 

Balıkesir Üniversitesi 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dumlupınar Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 

Giresun Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

İstanbul Zaim Üniversitesi 

Kırıkkale Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi 

Lokman Hekim Üniversitesi 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

Mersin Üniversitesi 

Munzur Üniversitesi 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Pamukkale Üniversitesi 

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi 

Sinop Üniversitesi 



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Trabzon Üniversitesi 

Trakya Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 

Uşak Üniversitesi 

Yakın Doğu Üniversitesi 

Yalova Üniversitesi 

Yozgat Bozok Üniversitesi 


