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Tarihsel Gelişimi 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 28.09.2016 tarih ve 75850160-101.03.03-59922 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü yer almaktadır. Fakültemiz 

programlarından; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Lisans Programı 2017-2018 eğitim- öğretim 

yılı itibariyle 40 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında 60 öğrenci ve Rekreasyon Bölümü Lisans Programı ise 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında 50 öğrenci alımı ile faaliyete başlamıştır. 

Akademik personel sayısı 12, idari personel sayısı 6 olan fakültemiz hazırlanmış bulunan plan 

doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir. 

mailto:hamdi.gungormus@alanya.edu.tr
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2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayıları 

 
Birim Adı 

İ. Öğretim İİ. Öğretim Toplam 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Spor Bilimleri Fakültesi 198 326 524      524 

TOPLAM 198 326 524      524 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgileri 

 

 
Birim Adı 

İ. Öğretim İİ. Öğretim Toplam 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Spor Bilimleri Fakültesi 3 7 10    3 7 10 

 

Erasmus Programına Katılan Öğrenci Bilgileri 
 

 
Üniversite/Bölüm 

Gelen 

Öğrenci 

Sayısı 

Giden 

Öğrenci Sayısı 

 
Toplam 

Lisansüstü - 1 1 

Lisans - 1 1 

Toplam  2 2 

 

 
Misyon 

 

Tarihsel, sosyal ve kültürel köklerine ve aynı zamanda evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli 

bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, 

karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin 

olmak üzere, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, 

toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir 

kalkınmasına öncülük etmektir. 

 

Vizyon 

 

Spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve lider bir kurum 

olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını yürütmektedir. Fakültemiz; sağlıklı ve 

yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel alarak tarihsel ve kültürel 

köklerine bağlı, aynı zamanda çağdaş ve evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri 

uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden 



eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, rekreasyon eğitmeni ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

AMAÇ VE HEDEFLER 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri 

Birimin temel amacı; akademik alt yapısıyla, eğitim ve öğretimde güçlü bir modeli temsil eder. Disiplinler 

arası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmelere bağlı olarak güncellenen ders programları, analitik 

düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar alma yeterliliğine sahip spor profesyonelleri 

yetiştirmeyi amaçlar. 

Birimin hedefleri; Üniversitemizin ve fakültemizin amaç, misyon ve vizyonu doğrultusunda, nitelik ve 

nicelikli, çağdaş düşünceye sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, güçlü, yetkin, her türlü 

yeniliğe açık, özgür, çalışmaktan yılmayan, dinamik bir eğitim kadrosu ile, siyasal ve sosyal alanda, aynı 

görüş ve misyonu evrensel boyuta taşıyacak, üniversitemizin ismini gururla ve daima yüksek düzeylere 

çıkaracak başarılara imzalar atacak spor profesyonelleri yetiştirecek bir fakülte olmaktır. 

Birimin hedefleri 

1. Sürekli iyileştirmeyle toplam kalite yönetimini uygulayarak fakültemizin geliştirilmesi. 

2. Fizikî mekân ve teknik donanım açısından ayrıcalığa sahip fakülte olmak. 

3. Gerekli eğitim-öğretim koşullarının iyileştirilmesi (Fiziki mekan ve araç-gereçlerinin bütçe imkanları 

çerçevesinde temini). 

4. Fakültemiz Bölümlerinde açık olan akademik kadro ihtiyacının karşılanması. 

5. Fakültemizin tanıtımı için her türlü imkânın kullanılması. 

 
B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

Fakültemizin Politikaları 

1-Eğitim ve araştırma politikası 2-İnsan kaynakları politikası 

3- Kalite politikası 

4- Çevre politikası 

5- Tanıtım politikası 

1. Eğitim ve araştırma politikası 

1. Teknolojik ve sosyal çalışmaları desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip 

edebilecekleri bir ortam oluşturmak 

2. Eğitim-öğretim müfredatını çağın gerekli ve bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilemek. 

3. Fakültemizde sunulacak eğitimi, uygulamalar ile bütünleştirmek. 

4. Mesleki açıdan yetkin özgür düşünceli toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek. 

5. Danışmanlık sistemi ile öğrenci-öğretim elemanı ilişkisini güçlendirmek. 6.Eğitimin kalitesini 

sürekli ölçmek 



7. Derslik, eğitim-öğretim amaçlı kullanılan mekanların altyapı ve donanımlarını, çağdaş gelişimleri takip 

ederek düzenlemek ve ihtiyaçları tedarik etmek için çalışmak. 

2. İnsan kaynakları politikası 

• Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek. 

• Fakültemizin tüm çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek. 

 
3. Kalite politikası 

• Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak hizmet ve faaliyetler ile ilgili gerekli düzeltici ve önleyici 

iyileştirmeler yapılarak, memnuniyeti yükseltmek ve kaliteyi arttırmak. 

• Kadrolara alınacak yeni öğretim elemanlarının, idari personel ve teknik elemanlarının uzmanlık alanlarında 

belirli bir düzeye gelmiş, idealist, örnek ve öncelikle fakültemiz için çalışma prensibine bağlı kişilerden 

seçilmesini sağlamak ve bu sayede güçlü bir eğitim ve idari kadroya sahip olmak. 

• Görev ve iş yükü dağılımında demokratik denge sağlayarak üniversitemiz içinde ve dışında işlerin hızlı 

ve 

zamanında yürütülmesini sağlamak. 

 
4. Çevre politikası 

• Çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek, çevre gönüllüleri oluşturmak. 

• Toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak. 

 
5. Tanıtım politikası 

• Üniversite ve Fakülte etkinliklerini halk ile paylaşmak (bilimsel faaliyet, konferans, seminer gibi). 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikleri desteklemek. 

• Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek. 

• Fakültemizin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak. 

• Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek. 

 

 
 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

 

Bu bölümde eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Eğitim ve öğretim, sürekli gelişim 

odağı ile hedeflerin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 

nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan 

iyileştirilmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmıştır. 

 

Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümü olmak 

üzere üç bölümde eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi’nin temel hedefi, 



mesleğinde öncü, çağdaş, bilgi ve beceriler ile donanmış, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına 

uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek beden eğitimi ve spor öğretmenleri, 

antrenörleri, spor yöneticileri ve rekreasyon uzmanlarını yetiştirmektir. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü’nün temel amacı ilköğretimin ikinci kademesi ve liselere öğretmen yetiştirmektir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor branşlarında ihtiyaç duyulan ileri 

kademede antrenörler ile mentor, kondisyoner ve masör gibi elemanlar yetiştirilmektedir. Rekreasyon 

Bölümü’nün amacı, rekreasyon programlarını uygulayabilecek şekilde genel kültür, alan bilgisi, 

yöneticilik, bedensel yeterlilik açısından yeterli, eğiticilik gibi açılardan kendisini geliştiren, alanında 

uzman bireyler yetiştirmektir. 

 

1.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

 

Fakültemiz, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

uygun olarak yapmaktadır. Programların yeterlilikleri, TYYÇ esas alacak şekilde tanımlanmaktadır. 

Fakültemiz, program tasarım ve onayı için tanımlı süreçlere sahiptir. 

 

1.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 

Fakültemiz bünyesindeki programların geliştirilmesi aşamasında, bu amaçları kapsayacak tüm alt alanlar 

düşünülerek dersler önerilmektedir. İç paydaşlarımız, üniversite/fakülte/bölüm akademik ve idari 

birimlerinde çalışan personeller ve öğrencilerimizdir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim amaçlarının 

belirlenmesi ve müfredatın (eğitim programının) tasarımı, iç paydaşlardan gelen geri bildirimler, öğretim 

elemanlarımızın çalışma alanlarındaki yenilikler ve teknolojik gelişimler, mezunların istihdamını 

kolaylaştıracak etmenler, alan ve sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellenmektedir. 

Eğitim programının tasarımında; dış paydaşlar açısından Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın istihdam şartları, spor sektöründeki yöneticiler, meslek örgütü temsilcileri ve 

mezunlarımızın spor alanları ve sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geri bildirimleri dikkate alınmakta 

ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Fakültemizde bulunan iki bölümümüzde müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleşmiş ve “Müfredat 

Değişikliği Öneri Formu Ekleri” esas alınarak çalışılmıştır (https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-

plani- mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu). Rekreasyon Bölümü Lisans Programı 

müfredatı ise modüler olarak kurulmuştur (Ek 1). Öğrencilerimiz Rekreasyon Bölümü Lisans Programı 

5. yarıyıldan itibaren modüler olarak sunulan “Fiziksel Aktivite Rekreasyonu” ve “Turizm Rekreasyonu” 

modüllerinden tercih ederek eğitim-öğretime devam edebileceklerdir. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü YÖK tarafından belirlenen ortak program ile derslerini 

https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu
https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu
https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu


yürütmektedir ve bu ortak program da üniversite senatosunda oy birliği ile kabul edilmiştir (Ek-2). 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı ise 22.01.2020 tarihli Dekanlar Konseyi’nin “Antrenörlük Eğitimi 

Bölümleri Müfredat Komisyon Kararı’na (Ek-3) uygun olarak düzenlenmiş ve senatodan geçmiştir. 

Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. 

 

Kanıtlar 

 
Ek 1: Rekreasyon Bölümü Açılması Senato Kararı 

 
Ek 2: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Müfredat Güncelleme Senato Kararı 

 
Ek 3: Antrenörlük Eğitimi Bölümü Müfredat Güncelleme Senato Kararı 

Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (yönergeler, esaslar vb.) Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı web sayfasında aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. 

https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokul-da-bolum-myo-da- 

program-acilmasi-yoksis-abays-1 
 

https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-meslek-yuksekokulu-ogrenci-alimi- 

yoksis-abays 
 

https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokulda-anabilim/anasanat-

dali- acilmasi-yoksis-abays 
 

Kanıt: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü program öğrenme çıktıları 
 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10

09 

8# 

https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokul-da-bolum-myo-da-program-acilmasi-yoksis-abays-1
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokul-da-bolum-myo-da-program-acilmasi-yoksis-abays-1
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-meslek-yuksekokulu-ogrenci-alimi-yoksis-abays
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-meslek-yuksekokulu-ogrenci-alimi-yoksis-abays
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokulda-anabilim/anasanat-dali-acilmasi-yoksis-abays
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokulda-anabilim/anasanat-dali-acilmasi-yoksis-abays
https://oidb.alanya.edu.tr/ogrenci-alimi-abays/fakulte-veya-yuksekokulda-anabilim/anasanat-dali-acilmasi-yoksis-abays
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098


 
 

Kanıt: Antrenörlük Eğitimi Bölümü program öğrenme çıktıları 
 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=1025 

4# 
 

 

Kanıt: Rekreasyon Bölümü program öğrenme çıktıları 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=1038 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385


5# 
 

 

Kanıt: Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
 

 
1.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

 

Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. Program yapısı ve dengesine ilişkin uygulamalar tüm 

programlarda, bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan edilmiştir. 

 

Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar ; 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385


Beden Eğitimi ve Spor Bölümü dersler ve AKTS kredileri: 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSun 

it=10098# 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü dersler ve AKTS kredileri: 

 
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSun 

it=10254# 
 

Rekreasyon Bölümü dersler ve AKTS kredileri: 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSun 

it=10385# 

Kanıt: Rekreasyon Programı 1. Sınıf Müfredat Zorunlu ve Seçmeli dersler 
 
 

 
1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

 

Tüm programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumu tanımlanmıştır. Bu bilgiler ALKU 

Bilgi Paketi’nde ilan edilmiş (İlan edilen bilgilerin internet sayfası açık erişim linki: l 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385


http://spor.alanya.edu.tr/ctrcms/media/9/tmp/bolum/MÜFREDAT%20DERSLERİ%20KONRTOLÜ%2

0 VE%20DERS%20İÇERİKLERİ%20ALİM%20KİLAVUZU.pdf) ve eğitim-öğretimle ilgili 

uygulamalarla ilişkilendirilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının halen mezun vermediğimiz için 

izlenmesi mezun verinceye kadar yapılamamaktadır. Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü dersler ile program öğrenme çıktıları arasındaki 

ilişki: 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=1009 

8# 
 

(Örnek Kanıt: BAE 105 Hareket Eğitimi) 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü dersler ile program öğrenme çıktıları arasındaki ilişki: 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=1025 

4# 
 

(Örnek Kanıt: ANE 208 Spor Sosyolojisi) 
 

 
 

Rekreasyon Bölümü dersler ile program öğrenme çıktıları arasındaki ilişki: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=1038 

http://spor.alanya.edu.tr/ctrcms/media/9/tmp/bolum/M%C3%9CFREDAT%20DERSLER%C4%B0%20KONRTOL%C3%9C%20VE%20DERS%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KLER%C4%B0%20ALIM%20KILAVUZU.pdf
http://spor.alanya.edu.tr/ctrcms/media/9/tmp/bolum/M%C3%9CFREDAT%20DERSLER%C4%B0%20KONRTOL%C3%9C%20VE%20DERS%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KLER%C4%B0%20ALIM%20KILAVUZU.pdf
http://spor.alanya.edu.tr/ctrcms/media/9/tmp/bolum/M%C3%9CFREDAT%20DERSLER%C4%B0%20KONRTOL%C3%9C%20VE%20DERS%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KLER%C4%B0%20ALIM%20KILAVUZU.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10098
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10254
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385


5# 

(Örnek Kanıt: REK 103 Rekreasyona Giriş) 
 

 

 

1.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı (AKTS Sistemi) 

 
 

Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. Fakültemizde bulunan tüm programlarda tanımlanmış olan 

öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle 

ilgili tüm uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır. 

Ancak öğrenci iş yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

 

Bahsi geçen öğrenci iş yükleri, program ve ders bilgi paketleri, önceki öğrenmenin tanınması, öğrenci 

hareketliliği vb. basamaklara ALKU Bilgi Paketi’nden ulaşılmaktadır. 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10

38 5# 
 

Kanıt: AKTS ders bilgi paketleri 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=06&curSunit=10385


 
 

 

1.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

 

Fakültemizde bulunan iki bölümümüzde müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleşmiş ve “Müfredat 

Değişikliği Öneri Formu Ekleri” esas alınarak çalışılmıştır ( https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim- 

plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu). Rekreasyon Bölümü Lisans Programı 

müfredatı ise modüler olarak kurulmuştur (Ek 1). Öğrencilerimiz Rekreasyon Bölümü Lisans Programı 

5. yarıyıldan itibaren modüler olarak sunulan “Fiziksel Aktivite Rekreasyonu” ve “Turizm Rekreasyonu” 

modüllerinden tercih ederek eğitim-öğretime devam edebileceklerdir. 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Sayısı 
 

 
Birim Adı 

İ. Öğretim İİ. Öğretim Toplam 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Spor Bilimleri Fakültesi 198 326 524 0 0 0 198 326 524 

TOPLAM 198 326 524 0 0 0 198 326 524 

 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgileri 

 
Birim Adı 

İ. Öğretim İİ. Öğretim Toplam 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Spor Bilimleri Fakültesi 3 7 10    3 7 10 

 

Erasmus Programına Katılan Öğrenci Bilgileri Çizelgesi 

https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu
https://oidb.alanya.edu.tr/belgeler/ogretim-plani-mufredat-degisiklik-oneri-formu-ve-ogretim-plani-sablonu


 
Üniversite/Bölüm 

Gelen 

Öğrenci 

Sayısı 

Giden 

Öğrenci Sayısı 

 
Toplam 

The University of Split (Hırvatistan) - 1 1 

UniversiPolytechnic Institute of Guarda 

(Portugal) 
- 

1 1 

TOPLAM  1 1 



Fakültemiz Öz Değerlendirme Çizelgesi (açılan dersler, öğrenci sayıları, ilişik kesme sayıları) 
Bölümler Açılan ders 

sayısı 

Öğrenci 

sayıları 

Açılan 

programlar 

İlişik Kesme 

Sayıları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü 

86 191 1 0 

Antrenörlük Eğitimi 77 233 1 3 

Rekreasyon 19 100 1 2 

Toplam 182 524 3 5 

 

 
 

1.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 

1.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), Bologna süreci göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve belirlenmekte, bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu 

Üniversitemiz Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Öğrencilerimizin yapmış oldukları stajlar, 

eğitim kataloğunda AKTS’ye dâhil edilmektedir. Ders içeriklerine uygun olarak öğretim elemanlarının 

öğrencilere verdiği ödev, proje ve sunumlar not sistemine dâhil edilerek öğrencilerin programın 

yürütülmesinde aktif rol alması sağlanmaktadır. Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ),

 hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde 

tasarlanmaktadır. 

 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin etkinlikler (uygulama kampları, geziler, uzman konuşmacı 

davetleri gibi) organize ederek aktif rol almaları sağlanmaktadır. Öğrencinin devamını veya sınava 

girmesini engelleyen nedenlerin haklı ve geçerli olup olmadığının değerlendirilmesi noktasında ALKU 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği temel alınmaktadır. 

 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf 

 

Öğrencilerin eğitim süreci bir yönetmelikle ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Öğrencinin devamını veya 

sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

bulunmaktadır. 

 

Kanıt: ALKU Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf


 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programı’nın eğitim programı ulusal ve uluslararası üniversitelerin ilgili 

programları ile karşılaştırmaya ve programlar arası / program içi (yatay ve dikey geçiş) geçişlere yönelik 

hesaplamaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde AKTS kredileri her bir ders bazında 

tanımlanmıştır. Programda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Fakülte web 

sayfasında ve ALKU Bilgi Paketinde yayımlanmıştır. 

 

Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin spor eğitimi ve öğretiminde rol almalarını 

sağlayacak uygulamalı dersler de yer almaktadır. Uygulamalı derslerde öğrenciler öğrendikleri teorik 

bilgileri uygulamaya dökme becerisi kazanmanın yanı sıra yaşayarak öğrenme fırsatını da bulmaktadırlar. 

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemleri her bir ders için hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 

ulaşılmasını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta; doğru, adil ve tutarlı şekilde 

değerlendirmeyi güvence altına almak için de sınavlar, notlandırma, derslerin tamamlanması, mezuniyet 

koşullarının sağlanması gibi konular önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere göre uygulanmaktadır, 

ayrıca öğrencilerin, derslere devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu da “ALKU Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” kamuoyuna 

açık bir şekilde değerlendirmektedir ve bu bilgiler ilgili web sitelerinde yer almaktadır. Olgunluk düzeyi 

4 olarak belirlenmiştir. 

 

Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar 

 

Fakültemizde uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyalinin 

hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ALKÜ uzaktan eğitim 

politikasına uygun olarak yürütüldü. 

 

Kanıt: https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/01mmaq3y/senato_karari_0_585314.pdf 

 

SBF eğitim-öğretim planında yer alan dersler için  Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından çerçevesi 

çizilmiş bulunan ilkeler doğrultusunda görsel materyalleri süratle tamamlanmış olup, öğrencilere 

https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/01mmaq3y/senato_karari_0_585314.pdf


derse ilişkin sunumlar, destek materyaller, okuma önerileri içeren ders materyali internet üzerinden 

çeşitli platformlardan (MERGEN, Zoom, Teams, Meet, vb) erişilmek üzere sunulmaktadır. 

 
Kanıt: Uzaktan Öğretimde Öğrenciye Zoom Platformunda Sağlanan Çevrimiçi/Senkron Ders Video 

Kayıtları Ekran Baskısı 
 

 

 

 
 

1.2.2. Ölçme ve değerlendirme 
 

Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. 

 
Fakültemizde üniversitemizin ilke ve kurallarına uygun ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir. 

ALKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ölçme-değerlendirme sistemi ilke ve 

kuralları aşağıdaki bağlantıyla erişilen dokümanda yer almaktadır. 

http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/sinav-ve-basari-degerlendirme- 

yonergesi%20%281%29.pdf 

 

Bunun dışında bir Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu kurulması ve ölçme-değerlendirme ilkelerinin 

belirlenmesine yönelik çalışma henüz yapılmamıştır. Bu konuda kurumumuzda sadece Tıp Fakültesi 

tarafından bir yönerge hazırlandığı anlaşılmaktadır. Kurumun öncelikle genel geçerli ilke ve kuralları 

belirleyen bir çalışmadan sonra, birim bazında farklılık içeren noktaları içeren spesifik sistemler 

tanımlanabilir. 

 

Kanıt: Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı 

ölçme araçlarına ilişkin) olarak Mergen sistemi üzerinden uzaktan sınav örneği) 

http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/sinav-ve-basari-degerlendirme-yonergesi%20(1).pdf
http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/sinav-ve-basari-degerlendirme-yonergesi%20(1).pdf


 
 
 

 

 

 

 

Kanıt: Sınav uygulama ve güvenliğine dair öğrenci bilgilendirmeleri (Mergen veya OBS üzerinden) 



 

 

Kanıt: Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar 

 
Fakültemiz engelli öğrenci birim sorumlusu tarafından “Üniversitemiz Engelli Öğrenci 

Koordinatörlüğü yönergesinin 16. Maddesi” gereğince, fakültemizde öğrenim gören, görme yetersizliği 

ve otizm spektrum bozukluğu olan özel gereksinimli öğrencilerin sınav uygulamalarına yönelik 

uyarlamalar tespit edildi ve sınavları yürütecek öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirme e posta yolu 

ile duyuruldu. Bu kapsamda görme yetersizliği olan öğrenci için okuyucu görevlendirmesi, diğer görme 

yetersizliği olan öğrenciler için sınav kağıdı yazı puntolarının gereken büyüklükte olması sağlandı. Ayrıca 

otizm spektrum bozukluğu olan öğrenci için sınav kağıdının anlaşılır olması için sorular arası satır aralığı 

seyreltilmiş formda sınav kağıdı hazırlanması sağlandı. 

 



 

 

Kanıt: Bologna ders bilgi paketi görüntüleri 

 
Fakültemizde ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve program yeterlikleri ile öğrenme çıktılarının 

ilişkilendirilmesi çalışmaları 2021 yılında büyük oranda tamamlanmıştır. Programların eğitim amaçları 

ve öğrenme kazanımları dikkate alınarak oluşturulan bu yapı içerisinde amaçlanan kazanımlara ulaşılıp 

ulaşılamadığına ilişkin değerlendirmeler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve 

Başarı Değerlendirme Yönergesi ve ilgili birimlerin değerlendirme kriterlerine göre yapılmaktadır. 

 



Kanıt: Çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini barındıran ders izlence (syllabus) örneği 
 
 

 
1.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

 

Fakültemizde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve 

Rekreasyon Bölümü’ne Lise diplomasına sahip, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun kabul ettiği uluslararası 

sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, ön puanla birlikte Fakültemizin yapmış olduğu Özel Yetenek 

sınavına tabi tutularak yerleştirilir. 

 

Başarılı öğrencilerin kabulü Üniversitemizin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. 

ALKU Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarına öğrenci kabulleri, YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile 

Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen tarihler arasında, istenen belgelerle Fakülte ve Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasında başvuru ile 

ilgili tüm süreçler ilan edilmekte ve gerekli güncellemeler buradan duyurulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler 

öğrenci işleri birimini ve bölüm başkanlarının görevlendireceği öğretim elemanı ve ihtiyaç halinde bölüm 

başkanı ve fakülte yöneticilerinden bilgi ve yardım alabilmektedirler. 

 

Öğrenciler, akademik konularda rehberlik amacıyla etkileşimli danışmanlık hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları, derse devamları ve eğitim öğretim süreciyle ilgili diğer 

bilgileri Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi aracılığı ile izlenmektedir. Bu izleme sürecinde elde edilen bilgiler 

öğrencilerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili sorunlarının giderilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin daha 

etkin hale getirilmesinde kullanılmaktadır. 



 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin uygulamalardan elde edilen 

bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre 

önlem alınmaktadır. 

 

Fakültemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılının başında belirlenen 

bir günde fakültemiz ve öğretim elemanlarımızla ilgili tanıtım toplantıları yapılmakta; bu toplantıda 

fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerle öğretim elemanlarımız bir araya gelerek uyum süreci 

hızlandırılmaktadır. Olgunluk düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. 

 

Kanıt: Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi 

yazı örneği 
 

 

Kanıt: Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemlerine dair birimde alınan 

yönetim kurulu kararı örneği 



 

 

 

 

Kanıt: Özel Yetenek Sınav Yönergesi ve Kılavuzu 
 
 



http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/spor-bilimleri-fakultesi-ozel-yetenek-sinavi-yonergesi.pdf 
 

 
 

 

http://alkusporbilimleri.com/ALKU-ozelyetenek-2020Kilavuzu.pdf 

 

İstenilen Kanıtlar 

 
Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme 

araçlarına ilişkin) 

 
Uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirmede ödev teslimi, canlı sınav ve kısa sınavlar yapılmıştır. 

Bu şekilde öğrencinin daha katılımcı ve derslere dikkatini toplanması sağlanmıştır. Canlı sınavlarda zoom 

üzerinden canlı bağlantı linki verilip eşzamanlı olarak mergen üzerinden canlı sınav gerçekleştirilmiştir. 

Canlı sınavlar çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma ve açık uçlu sorular olma üzere hazırlanmıştır. 

 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/spor-bilimleri-fakultesi-ozel-yetenek-sinavi-yonergesi.pdf
http://alkusporbilimleri.com/ALKU-ozelyetenek-2020Kilavuzu.pdf


 
 

 

1.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

 

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve 

üniversite içindeki geçişler YÖK’ün belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin  Yönetmelik”  “

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191

221- 3.htm” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde başka bir kurumdan alınan dersin 

içeriğinin, fakültemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve dekanlık tarafından onaylanması 

durumunda, öğrenci bu dersin kredisini transfer edebilir. 

 

Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın 

tanındığını gösteren belgeler 

 

ALKÜSBF eğitim-öğretim planında yer alan tüm derslerin AKTS kredileri tanımlı olup, değişim 

programlarından gelen – giden öğrencilerin aldıkları dersler, içerikleri yönünden değerlendirilip 

onaylandığında ek işleme gerek olmaksızın tanınabilecek altyapı Öğrenci bilgi Sisteminde 

oluşturulmuştur. 

 

Fakültemizde her bölüm için değişim programlarına ilişkin bir koordinatör bulunmaktadır. Öğrencileri 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm


değişim programlarına teşvik etmek ve değişim programlarında mağduriyet yaşamamaları için ilgili 

programdan alacakları derslere karşılık gelen dersler, değişim programı koordinatörünün önerisi 

doğrultusunda, ilgili Bölüm Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, 

derslerden aldıkları notların karşılığı da bu şekilde belirlenmektedir. 

 

Fakültemiz öğrencileri üniversitemiz Değişim Programları Birimi tarafından sunulan programlar 

(ERASMUS, FARABİ, MEVLANA) eşliğinde ulusal ve uluslararası farklı yükseköğretim kurumlarında 

eğitim alabilmekte ve farklı üniversitelerden öğrenciler fakültemizde eğitimlerini sürdürebilmektedir. 

Öğrencilerimiz ilgili programların koordinatörlüklerince belirlenen kriterler doğrultusunda yurtiçi ve 

yurtdışı eğitimlerine devam edebilmekte ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin almış 

oldukları notlar denklik sağlanarak transkriptlerine işlenmektedir. 

 

Kanıt: OBS üzerinde mezuniyet onay sürecini gösteren ekran görüntüler ve mezuniyet iş akışı 
 
 

 

 

 

 
1.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 1.3.1.Öğrenme ortam ve kaynakları 

Olgunluk düzeyi 2 olarak belirlenmiştir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gereken yayınlar, 

kitap ve dergileri içeren veri tabanı abonelikleri gerçekleştirilmiş ve Rektörlük tarafından akademik 

personel ve öğrencilerin erişimine açılmıştır. Söz konusu veri tabanlarına aşağıdaki bağlantıdaki “veri 

tabanları” sekmesinden erişilebilir. 



https://kddb.alanya.edu.tr/# 

 

1.3.2. Akademik destek hizmetleri 

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 

uygun olarak danışmanlık işlemleri yürütülmektedir. Öğrenciler danışmanlarının mail adresleri ve OBS 

sistemi üzerinden yazışma yapabilmektedirler. 

 

https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/duyuru/Resmi%20Gazete%20Tarihi.pdf 

 

Fakültemizde Kariyer planlama ve geliştirme dersi kapsamında düzenlenen Kariyer Söyleşileri 

programının konuğu Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Koordinatörü Dr. Erden

 OR oldu. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Meriç ÖDEMİŞ' in yaptığı 

programda futbol antrenörlük kursları, çocuk-kadın-plaj futbolu, alt yapılarda görev alma, maç analiz 

antrenörlüğü, hakemlik, gönüllülük ve futbolda istihdam konularında sayın OR tarafından katılımcılara 

çeşitli bilgiler aktarıldı. Soru-cevap kısmının ardından da söyleşi başarılı bir şekilde tamamlandı. 

Ayrıca fakültemiz öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisi tarafından oluşturulan yetenek ve 

kariyer kapısı, yetenek tv. platformalarına Kariyer planlama ve geliştirme dersi kapsamında üyelikleri 

sağlanarak iş, staj veya eğitim olanaklarından yararlanmaları sağlanmıştır. 

 
Kanıt: Fakültemizde tüm bölümlerimizde “Kariyer Planlama” dersinin verilmesi öğrencilerin katılımına 

ilişkin kanıt niteliğindedir. 

 
 

https://kddb.alanya.edu.tr/
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/duyuru/Resmi%20Gazete%20Tarihi.pdf


 

 

Fakültemizde danışman öğretim elemanları haftalık sınıf danışmanlık günleri çerçevesinde öğrencileri ile 

düzenli toplantılar yaparak danışmanlık hizmeti vermektedir. Yapılan bu toplantılarda öğrencilerin 

akademik başarılarının ve üniversiteye uyum süreçlerinin geliştirmesine yönelik değerlendirmeler yapılıp 

öneriler alınmaktadır. 

Kanıt: Danışman Hocaların danışmanlık saatlerini belirttikleri bilgilendirme örneği 
 



1.3.3. Tesis ve altyapılar 

Olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmiştir. 

FİZİKSEL YAPI 

Eğitim Alanları 

Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye 
Laboratuvarlar 

Toplam 
Bilgisayar Araştırma Diğer 

Kapasite 0-50 2 4 1  1  8 

TOPLAM 2 4 1  1  8 

 

Spor Tesisleri 

Yerleşke 

Adı 

 
Spor Tesisinin Adı 

Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi 

Kapasite 
(Kişi) 

Alanı (m2) Kapasite 
(Kişi) 

Alanı (m2) 

 Spor Salonu  1000   

 Halı Saha  450  1500 

 Yaşam Merkezi-Çok 
amaçlı salon 1 

 
250 

  

 Yaşam Merkezi-Çok 
amaçlı salon 2 

 
250 

  

TOPLAM   1500  1500 

 
 

Hizmet Alanları 

Akademik Personel Hizmet Alanları 
 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası 10 24 11 

Toplantı Odası 1 10 11 

Toplam 11 250 11 

 
 

İdari Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı 

Çalışma Odası 3 24 4 

Toplam 3 72 4 

 
 

1.3.4. Dezavantajlı gruplar 

Olgunluk düzeyi 1 olarak belirlenmiştir. 

Fakültemizde öğrenim gören 4 görme yetersizliği, 2 bedensel yetersizliği ve otizm spektrum 

bozukluğu olan öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik başarı ve üniversiteye uyum süreçlerinin 

desteklenmesi için engelli öğrenci birim sorumlusu görevlendirilmiştir. Engelli öğrenci birim sorumlusu 

özel gereksinimli öğrencilerle düzenli toplantılar yaparak ilgili öğrencilerin ders izleme ve sınav 

gereksinimlerini belirlemekte ve öğretim elemanlarını bilgilendirmektedir. Üniversitemiz Engelli 

Öğrenci 



Koordinatörlüğü yönergesinin 16. Maddesi gereğince, görme yetersizliği olan öğrenciler için okuyucu 

görevlendirme ve sınav kağıtlarının ihtiyaç düzeyindeki punto büyüklüğünde hazırlanması sağlanarak 

ilgili öğrencilerin akademik başarıları desteklenmektedir. Görme yetersizliği olan öğrenciler için tüm 

bölümlerde ortak ders olan “Spor Bilimlerine Giriş” isimli ders kitabı sesli kitaba dönüştürülerek eğitim 

materyalinin erişilebilirliği sağlanmıştır. Ayrıca fakültemizde öğrenim gören ve empati yeteneği yüksek 

düzeyde olan bir grup akran öğrenci özel gereksinimli öğrencilere gönüllü olarak akran desteği 

sunmaktadır. 

Kanıt: https://www.youtube.com/watch?v=t-tzz07Ytww 
 

1.3.5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

 
Fakültemizde, üniversiteli gençlerin toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik din, dil ve ırk 

ayrımı yapılmaksızın gönüllülük yapabilecekleri programlara katılımını sağlamak ve bu yolla toplum 

genelinde gönüllülük bilincini geliştirme için bir dizi sosyal, kültürel ve sportif içerikli faaliyet ve proje 

hayata geçirilmiştir. Düzenlenen faaliyet ve projelerin genel amacı; spor yolu ile herkes için eşit bir dünya 

inşaa edilmesine katkı sağlamaktır. Projelerin geneli için ALKÜ FARKINDA!. ifadesi slogan olarak 

benimsenmiş ve yapılan tüm projelerde, dezavantajlı grupların gereksinimlerine dikkat çeken etkinliklere 

yer verilerek farkındalık gelişimi hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyet ve projelere ilişkin 

kanıtlar aşağıda sunulmuştur. 

Kanıt: Ele Ele Verelim Farkındalık Çemberine Girelim Etkinliği 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü 

kapsamında 10. Aralık 2021 tarihinde "Ele Ele Verelim Farkındalık Çemberine Girelim" konulu etkinlik 

düzenlendi. Akranların özel gereksinimli öğrencilere karşı olumlu tutum geliştirmesi ve okul ortamında 

sosyal kabulün arttırılması amacıyla, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Hayallere Hayat Verenler öğrenci 

topluluğu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli olan ve olmayan öğrenciler kapsayıcı 

fiziksel aktivite etkinliklerine katıldı. https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-

fark%C4%B1ndal%C4%B1k-%C4%B1c%C4%B1n- elele-verd%C4%B1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=t-tzz07Ytww
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-%C4%B1c%C4%B1n-elele-verd%C4%B1/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-%C4%B1c%C4%B1n-elele-verd%C4%B1/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-%C4%B1c%C4%B1n-elele-verd%C4%B1/


 
 

 

Kanıt: 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışlarına Gönüllü Desteği 

30. Alanya Uluslararası Triatlon yarışlarında gönüllü olarak görev alan Alkü Spor Bilimleri Fakültesi 

öğrencileri ve akademisyenleri olarak organizasyona destek verildi. https://spor.alanya.edu.tr/haber/30-

triatlon-yarislari/ 

 

 

Kanıt: Avrupa Spor Haftası: Harekette Biz de Varız Etkinliği 

ALKÜ, Avrupa Spor Haftası #BeActive #BuHaftaÇokHareketliyiz etkinlikleri kapsamında Alanya 

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hafta sonu Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinde 

https://spor.alanya.edu.tr/haber/30-triatlon-yarislari/
https://spor.alanya.edu.tr/haber/30-triatlon-yarislari/


birçok branşta faaliyetler gerçekleştirdi. “Harekette Biz de Varız” sloganıyla Alanya Gençlik Merkezi’nde 

hafta sonu saat 09:30’da bisiklet turu ile başlayan hareketliliğe, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, 

öğrencileri ve her yaştan sporcu katıldı. Dolu dolu bir hafta sonu hareketliliği yaşayan sporcular plaj 

voleybolu, judo, bisiklet, ayak tenisi, eskrim, atletizm, bocce, tenis, cimnastik, yüzme, halat çekme, 

satranç ve su sporları gibi birçok faaliyette bulundu. Hareketliliğin en renkli görüntüleri ise Doç. Dr. 

Özgür Nalbant eşliğinde huzurevinden alınan üç kişinin deneyimli yamaç paraşütü pilotlarıyla 

gerçekleştirdiği uçuşlar oldu. Bu renkli anların sonunda uçuşa katılan 3 huzurevi sakini ile katılımcılara 

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Alanya Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürü Emre Kıldırgıcı, Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (REKÇAD) Başkanı Prof. Dr. 

Bülent Gürbüz ve REKÇAD Denetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Halil Sarol tarafından madalya ve katılım 

sertifikaları takdim edildi. Etkinliğin devamında ise ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden 

Doç. Dr. Halil Orbay Çobanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Meriç Ödemiş ve 

öğrencileri Kızılkule’de Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirdi. 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/avrupa-spor-haftas%C4%B1-dolu-dolu-gect%C4%B1/ 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/avrupa-spor-haftas%C4%B1-dolu-dolu-gect%C4%B1/


 
 

 

 
 

1.4. Öğretim Kadrosu 

 

Üniversitemiz, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi işlemlerini ilgili 

mevzuata ve kurumun yönetmelik ve yönergeleri ile tanımlı süreçlerine göre yapmaktadır. Eğitim öğretim 

kadrosunun (profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi) işe 

alınması, atanması, yükseltilmesi işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri başta 

olmak üzere Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Bu hükümlere ilave 

olarak öğretim üyelerinin atama ve yükseltme işlemleri için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

(ALKÜ) Senatosu tarafından kabul edilen ALKÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 

uygulanmaktadır. ALKÜ Atama Yükseltme kriterleri Rektörlük web sayfasında aşağıdaki bağlantıda yer 

almaktadır. 

 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-ek- kosullari.pdf 

 

Fakültemiz bünyesinde 12 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümlere göre ünvan ve sayılar 

tablodaki gibidir. 

Ünvan Antrenörlük Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Rekreasyon 

Profesör   1 

Doçent 3 1 2 

Dr. Öğrt. Üyesi  2 1 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-ek-%20kosullari.pdf


Araştırma Görevlisi 1 1  

 

 

1.4.1 Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi 

 

Fakültemizde öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 

için, kurum içi yıllık eğitim programlarına ve uzmanlık alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası 

kongre/sempozyumlara katılmalarını desteklemek üzere gerekli duyurular ve

 bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bilimsel etkinlere katılım 

sağlayan öğretim elemanlarına ilişkin bilgiler fakültemiz web sayfada haber niteliğinde paylaşılmaktadır. 

 

Kanıt: Fakültemiz öğretim üyelerimizden Doçent. Dr. Işık Bayraktar ve Dr. Öğretim Üyesi Nuray 

SATILMIŞ Antalya/Belek düzenlenen 19. Uluslararası Spor Bilimleri kongresinde akademik çalışmaları 

ile yer aldılar. 

 

https://spor.alanya.edu.tr/etkinlik/19-uluslararasi-spor-bilimleri-kongresi-belek-antalya-11-14-kasim-

2021/ 
 

Kanıt: Fakültemiz öğretim elemanları ve lisans/lisansüstü öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini 

desteklemek ve öğretim becerilerini iyileştirmek amacı ile düzenlenen Gloria Sport Arena - Sağlık ve 

Performans laboratuvarına teknik gezi düzenlendi 

Fakültemiz lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanları ile Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre 

KILDIRCI  7 Aralık 2021  tarihinde  Antalya/Belek'  te  bulunan  Gloria   Sport   Arena' yı   ziyaret  ederek 

uluslararası seviyede olimpik sporculara antrenman, sağlık ve bilimsel destek hizmetleri sağlayan yüksek 

performans merkezini ziyaret etti. Son teknolojik donanıma sahip olan performans laboratuvarları 

hakkında Gloria Sport Arena - Sağlık ve Performans Direktörü Dr. Emre AK tesis hakkında detaylı bilgi 

verdi. Ziyaret sonrasında Gloria Sport Arena Medikal Direktör Prof. Dr. Emin ERGEN ile Sağlık ve 

https://spor.alanya.edu.tr/etkinlik/19-uluslararasi-spor-bilimleri-kongresi-belek-antalya-11-14-kasim-2021/
https://spor.alanya.edu.tr/etkinlik/19-uluslararasi-spor-bilimleri-kongresi-belek-antalya-11-14-kasim-2021/


Performans Direktörü Dr. Emre AK tesisi ziyaretimizden duydukları memnuniyeti ve iş birliği 

konusundaki desteklerini de belirttiler. 

 

 
Kanıt: Web Of Science Kullanıcı Eğitimi 

https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/web-of-science-kullanici-egitimi-aralik-2021/ ; 

Kanıt: EBSCO Eğitim Webinarları 

https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/ebsco-egitim-webinarlari-2021/ 
 

 

1.4.2 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Fakülte ve Bölüm düzeyinde teşvik mekanizmaları henüz oluşturulmamış olup üzerinde 

çalışılmaktadır. Teşvik ve ödüllendirme mekanizmasının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde 

oluşturulması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Öğretim elemanları aşağıda sunulan akademik 

teşvik ödeneği yönergesi çerçevesinde teşvik almaktadır 

https://alanya.edu.tr/media/cg5cmo0k/akademik-te%C5%9Fvik-%C3%B6dene%C4%9Fi- 

y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf 

Kanıt: Fakültemiz akademik teşvik başvurularına ilişkin komisyon karar tutanağı 

https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/web-of-science-kullanici-egitimi-aralik-2021/
https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/ebsco-egitim-webinarlari-2021/
https://alanya.edu.tr/media/cg5cmo0k/akademik-te%C5%9Fvik-%C3%B6dene%C4%9Fi-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://alanya.edu.tr/media/cg5cmo0k/akademik-te%C5%9Fvik-%C3%B6dene%C4%9Fi-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

Bu bölümde fakültemizin araştırma ve geliştirme alanındaki olgunluk düzeyi; araştırma süreçlerinin etkin 

yönetimi ve araştırma kaynakları (iç ve dış), lisansüstü programları araştırma yetkinlikleri, araştırma 

birimleri, ulusal ve uluslararası ortak programlar, iş birlikleri ve destekler konusunda bilgi sunulmuştur. 

 
2.1. Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar) 

Fakültemizde araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmuş ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlanmaktadır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere misyon ve hedeflerle 

uyumlu olarak üniversite iç ve dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel): Alanya Kaymakamlığı 

Alanya Huzurevi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Spor Federasyonları, Alanya Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürlüğü, Alanya Gençlik Merkezi, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi, Gloria Sports Arena 

Kanıtlar 

Birimimizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair genel 

bilgiler : Spor Performans Laboratuvarında Yapılan Testler 

 

✓ Elit ve genç rüzgar sörfcülerin fonksiyonel hareket analizi ve denge testleri gerçekleştirildi (08/07/2021). 

✓ Alanya'da antrenman yapan bisiklet sporcularına Bikefit ve FTP testi ASBAM laboratuvarında yapıldı 

(24/10/2021). 

✓ ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören bisiklet sporcularının antropometrik ölçümleri 

yapılarak ASBAM laboratuvarında VO2 max testi yapıldı (25/10/2021). 

✓ 12 Haftalık temel cimnastik eğitiminin kız çocuklarında antropometrik ve biyomotorik motor yetilelerine 

etkisi ASBAM laboratuvarında yapılan testlerle değerlendirildi (15/10/2021). 

✓ Güreşcilerde Alt ekstremite kuvveti, denge ve fonksiyonel hareket analizi testleri gerçekleştirildi 

(18/10/2021). 

✓ ALKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere fiziksel ve 

fonksiyonel uygunluk ölçümleri yapıldı (15/11/2021). 

✓ ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine reaktif agility testleri uygulandı (29/11/2021). 

✓ ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Postür Analizlerinin Değerlendirilmesi gerçekleştirildi 

(09/12/2021). 

✓ TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları: 1001 – Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerinin Destekleme Programı ‘’Spor Araştırmaları Çağrısı’’ (Yaşlılarda Düzenli olarak 

Yapılan Fiziksel Aktivitenin ve Yapısal Çevre Düzenlemelerinin Genel Sağlık, Fonksiyonel Uygunluk ve 

Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması) 

 

 
2.2. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje 

pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar 

(destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.) 

Kanıtlar: 

✓ Web Of Science Kullanıcı Eğitimi 
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https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/web-of-science-kullanici-egitimi-aralik-2021/ ; 

✓ EBSCO Eğitim Webinarları 

https://kddb.alanya.edu.tr/duyuru/ebsco-egitim-webinarlari-2021/ 

✓ ASBAM Webinarları: “ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar Söyleşisi” Milli Paralimpik Sporcu Emine 

Avcu / 08 Mart 2021 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-de-sporla-guclenen-kad%C4%B1nlar- 

soyles%C4%B1s%C4%B1/ 

✓ ASBAM Webinarları: “Tokyo Yolunda Türkiye” TCF Başkanı Suat ÇELEN / 01 Nisan 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/tokyo-yolunda-turkiye/tcf-baskani-suat- celen-01-04-

2021/ 

✓ ASBAM Webinarları: “Antik Çağda Spor” Doç. Dr. Hasan Ertuğ ERGÜRER / 03 Mayıs 

2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/webinarlar/antik-cagda-spor/ 

✓ ASBAM Webinarları: “GSB ile Üniversitelerin İş Birliği” GSB Daire Başkanı Şükrü Yılmaz 

/ 05 Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/webinarlar/gsb-ile-universitelerin-is- birligi/ 

✓ ASBAM Webinarları: “Tokyo Yolunda Türkiye” TVF Başkanı Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ 

/ 11 Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/tokyo-yolunda-turkiye/tvf-baskani- mehmet-akif-

ustundag-11-05-2021/ 

✓ ASBAM Webinarları: “Geçmişten Günümüze Gençlik ve Spor Bayramları” Dr. Öğr. Üyesi Yasemin 

YALÇIN / 19 Mayıs 2021 

✓ ASBAM Webinarları: “Türk Spor Medyası” Gazeteciler Lütfü Özel ve Murat Ağca / 27 

Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/duyuru/webinar-turk-spor-medyasi/ 

✓ ASBAM Webinarları: "Spor ve Fiziksel Aktivitede Ahlak" Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR / 02 Haziran 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/haber/webinar-spor-ve-fiziksel-aktivitede-ahlak/ 

✓ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı: Otizm Spektrum 

Bozukluğu ve Motor Beceri / 25 Mart 2021 

https://www.kent.edu.tr/otizm-spektrum-bozukluklari-ve-motor-beceri-011804 

✓ Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Paneli ve Çalıştayı / 25 Kasım 2021 

https://www.haberler.com/alku-de-kadina-siddet-konusuldu-14555030-haberi/ 

✓ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı / 25-27 Mayıs 2021 

https://www.ozelbedenegitimi.com/ 
 

 

 

2.3. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Fakültemizde kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ulusal işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri 

desteklenmektedir. 

 
Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik 

kanıtlar: 

✓ TAF-TOHM Sporcuları Performans Takip Değerlendirme ve Eğitim Projesi: 
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http://www.taf.org.tr/2021/06/19/gelistirme-projesinin-kadrosuna-performans-testi/ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://esbam.subu.edu.tr/tr/uzmanina-soralim 

✓ 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokolü düzenlendi. 

https://www.alanyapostasi.com.tr/gundem/60-tazeleniyor-h59938.html 

 

2.4. Araştırma performansı 

Fakültemizde kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülüp, 

değerlendirmekte ve sonuçlarını yayımlanmaktadır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen tanımlı süreçler 

vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. 

Kanıtlar: 

✓ 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Belek/Antalya/ 11 – 14 Kasım 2021 / sözel bildiri 

https://spor.alanya.edu.tr/etkinlik/19-uluslararasi-spor-bilimleri-kongresi-belek-antalya-11-14 kasim- 

2021/ 

✓ International Symposium of Adapted Physical Activity ‘Online physical activity program for children 

with special needs during the COVID-19 pandemic: Parents' views’/ 15-18 Haziran 2021 / sözel bildiri. 

https://www.jyu.fi/en/congress/isapa2021/programme/parallel-sessions-1 
 

✓ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı "Otizm Spektrum Bozuklukları ve 

Motor Beceri” konulu kursta, fakültemizde yürütülen “Özel Gereksinimli Bireyler için Çevrimiçi Fiziksel 

Aktivite başlılık proje, kursun İYİ ÖRNEKLER oturumunda sunulmaya değer görüldü / 27 Mart 2021 / 

Davetli Konuşmacı 

https://www.kent.edu.tr/otizm-spektrum-bozukluklari-ve-motor-beceri-011804 
 

✓ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı "Otizm Spektrum Bozuklukları ve 

Motor Beceri” eğitim projesinde “TGMD-III Testi Uygulama ve Değerlendirme” konulu eğitim / 25. Mart 

2021 / Kurs eğitimcisi. 

https://www.kent.edu.tr/otizm-spektrum-bozukluklari-ve-motor-beceri-011804 
 

✓ TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı 2021 yılı teşvik 

ödülü. 
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• 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2021/2 çağrı desteği. 

 

 
3. TOPLUMSAL KATKI 

Fakültemiz, toplumun ihtiyaçlarına yönelik toplumsal sorunlara duyarlılık projeleri yürütmeyi amaç 

edinmiş ve bu çerçevede(kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engellileri konu alan projeler yürütmüştür. Projelerin 

yaygın etkisinin sağlanması amacı ile Alanya İlçe Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi ile 

protokol imzalanmış ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde topluma katkı sağlayacak girişimlerde 

bulunulmuştur. 

 
• Dış katılımcılarla düzenlenen seminerler, kongreler, çalıştaylar, yarışmalar, paneller: 

Kanıtlar: 

✓ ASBAM Webinarları: “ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar Söyleşisi” Milli Paralimpik Sporcu Emine 

Avcu / 08 Mart 2021 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-de-sporla-guclenen-kad%C4%B1nlar- 

soyles%C4%B1s%C4%B1/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: “Tokyo Yolunda Türkiye” TCF Başkanı Suat ÇELEN / 01 Nisan 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/tokyo-yolunda-turkiye/tcf-baskani-suat-celen-01- 04-

2021/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: “Antik Çağda Spor” Doç. Dr. Hasan Ertuğ ERGÜRER / 03 Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/webinarlar/antik-cagda-spor/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: “GSB ile Üniversitelerin İş Birliği” GSB Daire Başkanı Şükrü Yılmaz / 05 

Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/webinarlar/gsb-ile-universitelerin-is-birligi/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: “Tokyo Yolunda Türkiye” TVF Başkanı Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ / 11 

Mayıs 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/egitim-ve-seminerler/tokyo-yolunda-turkiye/tvf-baskani-mehmet-akif- 

ustundag-11-05-2021/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: “Geçmişten Günümüze Gençlik ve Spor Bayramları” Dr. Öğr. Üyesi 
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Yasemin YALÇIN / 19 Mayıs 2021 

 
✓ ASBAM Webinarları: “Türk Spor Medyası” Gazeteciler Lütfü Özel ve Murat Ağca / 27 Mayıs 

2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/duyuru/webinar-turk-spor-medyasi/ 
 

✓ ASBAM Webinarları: "Spor ve Fiziksel Aktivitede Ahlak" Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR / 02 Haziran 2021 

https://asbam.alanya.edu.tr/haber/webinar-spor-ve-fiziksel-aktivitede-ahlak/ 
 

✓ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Motor 

Beceri / 25 Mart 2021 

https://www.kent.edu.tr/otizm-spektrum-bozukluklari-ve-motor-beceri-011804 

 

• Protokoller 

Kanıtlar: 

✓ ALKÜ- Modern Pentatlon Federasyonu İşbirliği Protokolü: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 

bünyesindeki Olimpik havuz, Olimpik havuza aday Milli sporcularının performans ölçüm ve testlerinin 

ASBAM Spor Laboratuvarında yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması, sporcuların 

gelişimlerinin takibi için veri tabanı oluşturulması ve tüm süreçlerde antrenman rehberliği sağlanması 

kapsamında imzalanmıştır. 

 
✓ ALKÜ- SUBÜ İşbirliği Protokolü: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında bilimsel çalışmalar ile eğitim öğretim, spor ve kültürel 

işbirliğini kapsamaktadır. Bu çerçevede ALKÜ ASBAM ve SUBÜ ESBAM ortak webinarlar 

düzenlemiştir. 

 
• Kültürel ev Sanatsal Faaliyetler 

Kanıtlar: 

✓ Müze Eğitimi Dersi Etkinlikleri / 20 Eylül - 31 Aralık 2021: Müze Eğitimi dersi kapsamında Alanya 

ve civarındaki Somut ve Somut olmayan kültürel miraslar ile Doğal ve Kültürel miraslar, inceleme gezileri 

dâhilinde tanıtılmıştır. Bu gezilerde; Alanya Arkeoloji Müzesi, Syedra antik Kenti, Alanya Kalesi, 

Kızılkule ve tersane, Dim mağarası, Alarahan ve Alara Kalesi, Alanya Hıdırellez Kilisesi ve Side Antik 

Kenti ziyaret edilmiştir 

 
• Sosyal Sorumluluk Projeleri (Askıda yemek, kan bağışı, sokak hayvanlarının korunmasına 

yönelik faaliyetler, farkındalık etkinlikleri vb.): 

Kanıtlar: 

✓ Kızılay kan bağışı etkinliği / 01.Kasım.2021 / https://www.alanya.edu.tr/haberler/rektor-kalan-

dan- kan-bag%C4%B1s%C4%B1-cagr%C4%B1s%C4%B1/ 

✓ Özel Gereksinimlilere Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme /20 Eylül - 31 

Aralık 2021 / https://www.youtube.com/watch?v=v_qddn_rbHM&t=1s 

✓ Yol Arkadaşım / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 / https://www.youtube.com/watch?v=t-

tzz07Ytww 

✓ 4.Sesli Kitap / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 https://www.youtube.com/watch?v=t-tzz07Ytww 

✓ Özel anne-babalara Özel Spor / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 https://www.youtube.com/watch?v=acK2-

Z2OhoU 
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✓ Özel Gereksinimli Bireyleri Anlamak / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=pD4l6jr-Ga4 

✓ Gelenekselden Eğitsele Çocuk Oyunları / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=u8-0OnD8cKA 

✓ El Ele Gönül Gönüle Kültürel Miras Paylaşımı / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=YL9i62JJgy8&t=8 

✓ Huzur Evi Sakinlerine Sabah Sporu Etkinliği / 20 Eylül - 31 Aralık 2021 

https://www.gazetealanya.com/alanya-haberleri/alanya-huzurevindeki-yaslilar-spora-basladi- 

h101043.html 

✓ Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı / 10.Aralık.2021 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-%C4%B1c%C4%B1n- elele-

verd%C4%B1/ 

✓ Gaziler Haftası nedeniyle yaşlı Kıbrıs Gazilerine yamaç paraşütü etkinliği / 20.Eylül.2021 

https://spor.alanya.edu.tr/haber/gaziler-haftasi/ 

✓ Avrupa Spor haftası etkinlikleri kapsamında huzurevinden yaşlılara yamaç paraşütü etkinliği /27. 

Eylül.2021 / https://spor.alanya.edu.tr/haber/avrupa-spor-haftasi/ 

 

• Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler: 

Kanıtlar: 

✓ TAF- TOHM Sporcuları Performans Takip-Değerlendirme ve Eğitim Programı: 14-18 

✓ Haziran 2021 / İzmir 

✓ TAF- Mesafeler Altyapı Gelişim Kampı Eğitim Programı: 18 - 22 Haziran 2021 / İzmir 

✓ Diğer üniversitelerde (Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniveristesi vb) lisansüstü jüri üyelikleri 

✓ Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Lisans ders görevlendirmeleri (UZEM) 

✓ Atletizm, Basketbol, Futbol, Özel Sporcular Federasyonu ve Triatlon, Federasyonlarında eğitimci, 

idareci, hakemlik görevleri 

 
• Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verilen danışmanlıklar: Kanıtlar: 

Fakültemiz öğretim elemanlarının danışmanlık mahiyetindeki kurul görevleri: 

✓ Türkiye Atletizm Federasyonu- Teknik Kurul Üyesi 

✓ Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu- Yüksek Performans Kurulu Üyesi 

✓ Türkiye Triatlon Federasyonu – Bilim Kurulu Üyesi 

✓ Gloria Sports Arena - Bilim Kurulu Üyesi, 

✓ Beden Eğitimi ve Spor Derneği – Bilim Kurulu Üyesi 

✓ ALKÜ öğrenci toplulukları akademik danışmanlığı 

 
• Öğrenci etkinlikleri 

Kanıtlar: 

✓ Empati Müsabakaları/ Goalball/ Oturarak Voleybol / 29 Kasım – 3 Aralık 2021 

Goalball ve oturarak voleybol müsabakalarına katılım yolu ile üniversite öğrencilerinin özel gereksinimli 

bireylere yönelik empati geliştirerek, tutumlarında olumlu değişimler elde etmek ve engelli sporlarının 

tanınmasını sağlamak amacı ile düzenlenen müsabakalar 144 sporcu ve yaklaşık 500 sayısında seyircisi 

olmak üzere 650 kişilik katılım ile gerçekleştirilmiştir. 
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✓ Masa Tenisi Turnuvası 20 Ekim 2021 

Fakültemiz öğrencileri arasında yapılan masa tenisi turnuvasına Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük ve 

Rekreasyon bölümlerinden olmak üzere toplam 21 öğrenci katılım sağlamıştır. Turnuvaya katılan 

öğrencilerin performans durumlarına göre Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına 

katılmak için üniversitemiz takımını oluşturacak öğrenci seçimleri yapılmıştır. 

✓ Streetball Turnuvası 9 – 10 Aralık 2021 

Fakültemiz öğrencileri arasında yapılan Streetball Turnuvası 8 takımın katılımı ile tamamlanmıştır. 

Turnuva, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Alper Hamdi GÜNGÖRMÜŞ’ün de yer aldığı fakültemiz öğretim 

elemanlarından oluşan iki takımın gösteri maçı ile başlayıp yine öğretim elamanları takımının şampiyon 

takımla yaptığı gösteri maçı ile son bulmuştur. 

 
• Projeler (birim olarak ya da dış paydaşlarla ortak olarak): 

Kanıt: 

✓ TAF-TOHM Sporcuları Performans Takip Değerlendirme ve Eğitim Projesi – 2021 

 
• Dış paydaşlarla ortak çalışmalar: Kanıtlar: 

✓ ASBAM Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırmaları Çalışma Grubu: Çalışma Grubu Koordinatörü 

yönetiminde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi. 

a. Huzurevinde yaşayan, spor yapmasında herhangi bir sakınca olmayan yaşlılara, Alanya Huzurevi ile 

koordineli olarak gönüllülerden oluşan bireylere yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Sağlık, beden 

kompozisyonu ve performans değişimlerinin takibi için testler yapıldı. 

b. Huzurevinde yaşayan, halk oyunlarını seven ve eğitim almak isteyen yaşlılarımıza gönüllü üniversitemiz 

öğrencileri tarafından halk oyunları eğitimi verildi. 

c. Huzurevinde yaşayan, spor yapmasında herhangi bir sakınca olmayan ve Alanya Huzurevi ile koordineli 

olarak gönüllülerden oluşan bireylere tenis eğitimi verilmeye başlandı. 

 
✓ ASBAM Özel Gereksinimlerde Egzersiz Araştırmaları Çalışma Grubu: Çalışma Grubu Koordinatörü 

Doç. Dr. Sibel Nalbant yönetiminde özel gereksinimli bireylere fiziksel ve fonksiyonel uygunluk 

ölçümleri yapıldı. 

 
• Ders programında bulunan toplumsal katkıyı destekleyecek dersler (Topluma Hizmet dersleri vb.): 

Kanıtlar: 

✓ Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve ASBAM 

İşbirliğinde / 2021-2022 Güz Dönemi/ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür NALBANT 

✓ Engelli Sporları Dersi: Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü / 2021-2022 Güz Dönemi/ 

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı / Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel NALBANT 

✓ Müze Eğitimi Dersi: Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü / 2021-2022 Güz 

Dönemi/Dr. Öğr. Üyesi YaseminYalçın 

 
• Dış paydaşların kullanımına açık olan laboratuvar, araştırma merkezi, kütüphane vb. (Ücretli ya 

da ücretsiz): 

Kanıtlar: 
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✓ ASBAM Spor Performans Laboratuvarı’nda yapılan ve Laboratuvar malzemeleri kullanılarak dışarıda 

yapılan çalışmalar: 

a. Alanya'da antrenman yapan bisiklet sporcularına Bikefit ve FTP testi ASBAM laboratuvarında yapıldı 

(24/10/2021). 

b. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören bisiklet sporcularının antropometrik ölçümleri 

yapılarak ASBAM laboratuvarında VO2 max testi yapıldı (25/10/2021). 

c. 12 Haftalık temel cimnastik eğitiminin kız çocuklarında antropometrik ve biyomotorik motor yetilelerine 

etkisi ASBAM laboratuvarında yapılan testlerle değerlendirildi (15/10/2021). 

d. Güreşcilerde alt ekstremite kuvveti, denge ve fonksiyonel hareket analizi testleri gerçekleştirildi 

(18/10/2021). 

e. Özel gereksinimli bireylere fiziksel ve fonksiyonel uygunluk ölçümleri yapıldı (15/11/2021). 

f. Elit ve genç rüzgar sörfçülerin fonksiyonel hareket analizi ve denge testleri gerçekleştirildi 

(08/07/2021). 

g. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine sürat koşu, yön değiştirmeli sürat koşu ve reaktif çeviklik 

testleri uygulandı (29/11/2021). 

h. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Postür Analizlerinin 

Değerlendirilmesi gerçekleştirildi (09/12/2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

2021 yılı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin kurum içi değerlendirmesinde, fakültemizin olgunluk 

seviyesinin genel olarak üçüncü seviyede olduğu görülmektedir. 

 
Bu amaçla 1. ve 2. seviyelerin farkındalığı ile birlikte eksikliklerin giderilmesi konusunda genel olgunluk seviyesini 

artırmak 

için, gerek personelimiz gerekse iç ve dış paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

 
4.1. Olumlu Yönler 

 
1. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi 

2. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

3. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

4. Öğretim yöntem ve teknikleri 

5. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme 

yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

6. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik 

kazandırma ve kalite güvence sistemi) 7.Öğrenme kaynakları 

8. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

9. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

10. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

11. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

12. Finansal kaynakların yönetimi 

13. Entegre bilgi yönetim sistemi 

14. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

15. Hesap verme yöntemleri 

16. Lisansüstü programlar 

 
4.2. Olumsuz Yönler 

 
• Araştırma bütçe performansı 

• İç kalite güvencesi - Kalite Ekibi 

• Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

• Toplumsal katkı kaynakları 

• Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

• Uluslararasılaşma kaynakları 

• Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

• Üniversite içi kaynaklar (BAP) 
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• Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

• Tesis ve altyapılar (spor merkezleri, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

• Eğitim- Öğretim kadrosunun eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme mekanizmasının geliştirilmesi 

 
4.3. Yapılan İyileştirme Faaliyetleri 

• Akademik personel temin süreçleri devam etmektedir. 

• Spor tesisleri onarımı/yapımı için gerekli işlemler başlatılmıştır. 

 
4.4. Yapılamayan Faaliyetler 

 

Planlanan ve yapılamayan faaliyet bulunmamaktadır. Tablolarda 1 No’lu konumda bulunduğumuz maddeler için 

planlama çalışmaları yürütülmekte olup, önümüzdeki dönemde teknik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olan 

hususlar için çalışma yapılacaktır. 
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EKLER 
 

Ek 1 : Rekreasyon Bölümü Açılması Senato Kararı 
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Ek 2 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Müfredat Güncelleme Senato Kararı 
 

 
Evrak Tarih ve Sayısı: 02.08.2019-12289 

 

 
 

T.C. 

 

 

 

 

 
 

*BELMCKV9* 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

 
Sayı : 72610418-105.05.02.01-E. 12289 02/08/2019 

Konu : Öğretim Planı Değişikliği 

 
 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 
 

İlgi : 19/07/2019 tarihli ve 68419636-105.03.02.01-E.11265 sayılı yazınız. 

 

Fakülteniz Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Programının mevcut müfredatının değiştirilerek, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 

Yükseköğretim Kurulunca yayınlanan müfredat programına geçilmesinin uygun görüldüğüne dair 

Üniversitemiz Senatosunun 31/07/2019 tarihli ve 11/84 sayılı kararı ekte gönderilmiştir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
 

e-imzalıdır 

Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ 

Rektör Yardımcısı 

 

 

Ek: Senato Kararı (1 sayfa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adres:Kestel Mahallesi Konya Çimento Caddesi No:80 Alanya/Antalya 

Telefon:(0242) 510 60 30 Faks:(0242) 510 60 34 

Bilgi için: Mesut Coşkun 

Unvanı: Şube Müdürü 
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Ek 3 : Antrenörlük Eğitimi Bölümü Müfredat Güncelleme Senato Kararı 
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