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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

 

1.1 İletişim Bilgileri 

 

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN 

Giresun Üniversitesi Rektörü 

 

Adres 

Giresun Üniversitesi Rektörlük Gaziler Mahallesi, Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cd, 

28200 Merkez/Giresun 

Tel 

+90 (454) 310 10 00 

Faks 

E-Posta 

basin.koordinatorlugu@giresun.edu.tr 

     

1.2 Tarihsel Gelişimi  

 

Fakültemizin temelleri Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim Öğretim 

yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak atılmıştır. Millî 

Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307733 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 

tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 

16/2/2015 tarihinde alınan kararla Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş olup halen ikisi 

aktif olmak üzere dört bölüm ve 405 öğrenci ile Eğitim-Öğretim sürdürülmektedir.  

 

Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde bir Doçent ve üç Dr. Öğretim 

Üyesi ile birlikte bir Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü’nde ise iki Dr Öğretim üyesi, bir Öğretim Görevlisi ve bir Araştırma 

Görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  
 

Misyon 

 

Toplumda sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın, sporcularda ise performansın 

geliştirilebilmesi amacıyla insan hareketinin fizyolojik, mekanik, pedagojik, 

psikolojik ve sosyolojik boyutlarını incelemek ve elde ettiği bilgiyi eğitim, araştırma 

ve hizmet yoluyla uygulamak ve yaymaktır. 

 

Vizyon 

 

Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde örnek bir kurum olmaktır. 

 



1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

Kurumun eğitim-öğretim hizmeti sunan birimleri arasında Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü’nde dört sınıf, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde iki sınıf ve Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü ikinci öğretim programında da bir sınıf olmak üzere toplam 3 lisans 

programı aktif durumdadır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü adı altında Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı dört üç dönemdir devam etmektedir ve bu 

sene ilk mezunlarını verecektir. 

 

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

Kurumumuzun bünyesinde bir adet Egzersiz Fizyolojisi laboratuvarı kurulum 

aşamasındadır ve faaliyete geçmek üzeredir. 

 

1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması 

 

Fakültemizin en üst hiyerarşisinde bulundan Dekanlık pozisyonunun altında iki adet 

dekan yardımcısı ve dört adet bölüm başkanı pozisyonları mevcuttur. 

 

 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

Dekan yardımcıları arasında görev paylaşımı ve dağılım aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

 

Dekan Yardımcısı A 

 

1.Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek. 

2.Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden 

geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak. 

3.Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

4.Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak Akademik Genel Kurul sunuları 

hazırlamak. 

5.Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak. 

6.Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulmayan öğrenci sorunlarını Dekan adına 

dinlemek, çözüme kavuşturmak ve gerekirse Dekana iletmek. 

7.Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak. 

8.Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, 

seminer,yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek. 

9.Yıllık akademik faaliyet raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve 

denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak. 

 

Dekan Yardımcısı B 

 

1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek 

2.İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak. 



3.Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak. 

4. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle 

ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini 

almak. 

5. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara 

başkanlık yapmak. 

6.Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden 

geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak. 

7.Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek, bu temsilcilerle 

yapılacak toplantılara başkanlık etmek. 

8.Öğrenci disiplin faaliyetlerinin takibini yapmak. 

9.Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak 

komisyonlara başkanlık etmek. 

10.Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabülü ile 

ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini 

sağlamak. 

11.ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere 

yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak. 

12.Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak. 

13.Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak. 

14.Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 

15.Arşiv, istatislik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak. 

16.Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri 

talepleri incelemek, denetlemek. 

17.Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek. 

18.Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara 

başkanlık yapmak. 

19.Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması 

konusunda gerekli uyarıları yapmak. 

20.Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri 

yapma. 

 

 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM  
 

Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Programında temel 

hedef Milli Eğitime bağlı okullara nitelikli öğretmen ve çeşitli kurum ile kuruluşlara, 

SGM ve kulüplere çeşitli yaş guruplarına yönelik Spor Bilimci, Antrenör, 

Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektir. Bu amaçla; Öğretmen, 

Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları; genel 

kültür, kuramsal ve uygulama alan bilgisi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük, 

Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analistliği ve Öğretmenlik meslek bilgisine 

yönelik bir çok ders alırlar. 

 

• Takım sporları ve bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış,  

• Etik kurallara önem veren,  

• Sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş,  



• Üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen,  

• İlgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, 

sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen,  

• Her yaşta sporcuyu antrene edebilen,  

• Performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen,  

• Lider olabilen,  

• Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma 

birimleri ile ortak çalışabilen, Antrenörler (Spor Eğitimcileri) ve Öğretmenler 

yetiştirmektir.  

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programı kapsamında 

aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarını uygulamaya aktarmak ve 

kullanmak için milli eğitime bağlı okullarda ve kulüplerin çeşitli yaş grubu ve 

kategorilerinde antrenörlük gözlemi yaparlar, antrenmanlara ve derslere katılırlar ve 

öğrenimlerinin son sınıfında öğretmenlik ve antrenörlük uygulaması yaparlar. 

 

Öğretmen, Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti 

adayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı 

düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun 

yöntem ve teknikleri kullanır, yetenek seçme, yönlendirme ve geliştirmede, sporda 

modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, 

liderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularında 

uzmanlaşırlar. 

 

Diğer bölümlerle işbirliği içerisinde insan organizmasının anatomik, fizyolojik ve 

psikolojik yapısını bilen, spor dalları ile spor teknolojilerini iç içe kullanan, insanın 

psiko-sosyal yönünü değerlendiren, davranış bilimleri konusunda bilgi sahibi, 

mesleğine yönelik planlamaları yapabilen, katılımı teşvik eden ve bu açıdan 

bakıldığında toplum sağlığına ve toplumsal kaynaşmanın gerçekleşmesine hizmet 

eden elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. 

 

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş 

bir kişiliğe ve karaktere; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne 

sahip, topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı ve verimli birey olma amacıyla bu 

program kendini konumlandıracaktır. Her ders için uygulanan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi 

paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak 

tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Giresun Üniversitesi 

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.  

 

5. YÖNETİM SİSTEMİ  
 

Lisans Programı mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve GSGM, 

çeşitli spor kulüplerinde öğretmen ve antrenör olarak, akademik kurumların yanı sıra, 

çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda da görev yapabilmektedirler. Henüz üç dönem 



mezun veren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programımızda mezuniyet sonrası 

öğrencilerle irtibat konusunda, onları istihdamlarının takibi ve nitelikli öğretmen ve 

antrenörler yetiştirme hususunda geleceğe yönelik politikalar ve stratejiler için 

kurullar oluşturulacaktır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Sonuç olarak kurum misyon ve vizyonuyla paralel olarak Giresun ili ve çevresinde 

bulunan okullar ve spor kulüpleri ile koordinasyon içerisinde çalışmalar organize 

etmek ve nitelikli öğretmenler, spor bilimciler / antrenörler yetiştirme hedefiyle 

stratejiler ve politikalar geliştirmek ana hedefimizdir. 

  


