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Aksaray Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmakla beraber köklü bir 

geçmişe sahip olup; tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

1986-1987 eğitim–öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi’ne bağlı 

Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi’nin 1992 tarihinde 

kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde 

Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Aksaray’da kurulmuş, mevcut fakülte ve 

yüksekokullarının Niğde Üniversitesi ile bağlantısı değiştirilerek Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

bağlanmıştır. 

“Evrensel Düşünen Yereli Gözeten” sloganıyla belirlediği hedefler doğrultusunda hızla 

büyüyen üniversitemiz 2006 yılından bugüne gelinen noktada gerek uluslararası gerekse ulusal camiada 

elde ettiği başarılar ile dikkat çekmektedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel 

faaliyetler tam zamanlı çalışan deneyimli, dinamik ve yetkin personeller tarafından yürütülmektedir.  

Aksaray Üniversitesi’nin spor alanında köklü bir geçmişi bulunmakta olup, spor ve sağlık 

alanında üniversitenin yayın ve Ar-Ge potansiyelleri yüksektir. Üniversitemizin en eski birimlerinden 

biri olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesine 

dönüştürülmüş ve kullanımına açık 25.000 m2 kapalı spor alanı bulunmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği olmak üzere 

üç farklı aktif bölüm bulundurmaktadır. Üniversitemiz Türkiye’nin en çok milli sporcu yetiştiren 

üniversitelerinden biri haline gelmiştir. 

Bisiklet konusunda birçok faaliyet yürüten Aksaray Üniversitesi kendi bünyesinde ülkemiz 

üniversiteleri arasında ilk ve tek veledromu faaliyete geçirmiştir. Kampüs genelinde bulunan bisiklet 

istasyonlarına ise öğrencilerin oldukça fazla ilgi göstermesiyle üniversitede bir bisiklet kültürü 

oluşturmuştur. 

Okçuluk alanında da öne çıkan üniversitelerden biri olan Aksaray Üniversitesi bu sporda dünya 

ve olimpiyat derecelerine sahiptir. Ülkemizde tek olan Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 

kapalı ve açık atış alanı tahsis etmiştir. 

Deneyimli bir akademik kadroya sahip Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin ulusal ve 

uluslararası müsabakalarda dereceye giren takımlarda antrenörlük yapmışlardır ve Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan her türlü kurs ve organizasyonda görev almaktadırlar. Ayrıca 

öğretim elemanlarımız federasyonların çeşitli komisyonları ile düzenlenen organizasyonlarda aktif 

görev almakta ve Belediyeler tarafından oluşturulan spor kulüplerinde gönüllü olarak destek 

vermektedirler. 



 
 

Üniversitemiz bünyesinde eski bir birim olan Sağlık Yüksekokulu 2016 yılında Sağlık Bilimleri 

Fakültesine dönüştürülmüştür.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ayrıca üniversitemizde aktif 

birimlerden bir tanesidir. 2015 yılında Tıp Fakültesi kurulmuş ve Fakülte ile Sağlık Bakanlığı arasında 

“Afilliasyon” Protokolü yapılmıştır. Enstitüler bünyesinde spor ve sağlık tabanlı birçok lisansüstü 

program yer almaktadır. 

Aksaray Üniversitesi, 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen 

ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında "Spor ve Sağlık" alanında pilot 

üniversite olarak belirlenmiştir. 

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine 

yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. 

Komisyonda YÖK'ün dışında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır. 

Bu program ile ülkemiz hedefleri kapsamında, Aksaray Üniversitesi' nin başta Aksaray olmak 

üzere bölge ile bütünleşmesini sağlamak, spor ve sağlık alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi 

geliştirmek, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşılarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmek, 

üniversite altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak bu sektörlerin kalkınmasını sağlamaktır. 

Aksaray Üniversitesi olarak, yerel/bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma 

stratejileri arasındaki bağı, Üniversite – sanayi ve üniversite – şehir ortaklıklarıyla yerel kalkınma 

hedefleri ile kurmaya çalışılmaktadır. 

Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak Aksaray 

Üniversitesinin Spor ve Sağlık Alanında ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilerek, 

bu alanda bölgeye nitelikli insan kaynağı, inovasyon kültürü, katma değerli ürünlere yönelik yatırım ve 

bilgi birikimi sağlanacaktır. Bununla birlikte spor-sağlık ekseninde ve sektörle birlikte yapılacak 

ihtisaslaşmaya yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yüksek katma değerlere sahip çeşitli spor 

ürünlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi sonucunda yapılacak yüksek gelir getirici yatırımlarla ithalat 

ikamesi ve yeni istihdam ortamı sağlanarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Misyon 

Üniversitede yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye aktarılması ile bölgenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını ve bölgede yeni 

istihdam alanlarının oluşmasını sağlayacak projeler geliştirmektir. 

 

Vizyon 

Sanayi ve üniversite arasında maksimum düzeyde iş birliği kurarak bölgenin, sağlık ve spor 

kapsamındaki inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesini ve bu yolla toplumsal 

kalkınmanın hızlandırılmasını sağlayan, bilgi ve teknoloji üreterek ülke ekonomisine değer 

katan bir koordinatörlük olmaktır. 
 

PAYDAŞLAR 

İç Paydaşlar Dış Paydaşlar 

 Spor Bilimleri Fakültesi, 

 Tıp Fakültesi, 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

 Turizm Fakültesi, 

 Fen Edebiyat Fakültesi, 

 Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümleri, 

 Enstitüler, 

 Engelsiz Öğrenci Birimi. 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

 Aksaray Valiliği, 

 Aksaray Belediyesi, 

 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

 İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 

 İl Sağlık Müdürlüğü, 

 Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, 

 Sanayi kuruluşları, 

 Sivil Toplum Kuruluşları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 

 

 Üniversitenin Spor ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına ilişkin faaliyetler için çalışma planı 

hazırlamak, 

 Çalışma planı doğrultusunda ulusal otoritelerle Üniversitenin yetkili birim, kişi ve kurulları 

arasında koordinasyonu sağlamak, 

 Faaliyetlerin tabana yayılması ve tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması için 

toplantı, çalıştay, sergi, konferans ve benzeri sosyal ve bilimsel etkinlikleri organize etmek, 

 İhtisaslaşma sürecine ilişkin tüm faaliyetleri raporlaştırmak, 

 Raporlaştırılan faaliyetlerin yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal kamuoyuna duyurulması için ağ 

bilgi sayfası oluşturmak, içerik hazırlamak ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine 

etmek, 



 
 

 Üniversitenin Spor ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına yönelik olarak yürütülecek bilimsel 

araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve benzeri bilimsel çalışmalar ile 

yerel ve ulusal medya organlarınca ihtiyaç duyulan verileri sağlamak, 

 Üniversitenin stratejik planına, kurumsal iç değerlendirme raporuna, misyon ve vizyonuna bağlı 

kalmak kaydıyla, ihtisaslaşma sürecinin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek. 

Fiziksel Yapı 

Hizmet Alanları 

Birimimiz bir koordinatör odası ve bir birim personel odası olmak üzere iki odaya sahiptir. 

Oda büyüklükleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Hizmet Alanları 

Personel hizmet alanlarının dağılımı 

 
 

Çalışma Oda 

Sayısı (adet)  

Çalışma Oda Alanı 

(m²)  

Kullanan Kişi 

Sayısı  

Koordinatör  1  50 m²  1  

Birim Personel Odası  2  50 m²  2 

Toplam  3 100 m²  3 

 

Örgütsel Yapı 

 

Koordinatörlük organları şunlardır: 

a) Koordinatör 

b) Yürütme Kurulu 

c) Çalışma Birimleri 

 

Koordinatör; Rektör tarafından üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

Görev süresi sona eren Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Koordinatörün altı aydan fazla 

görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Koordinatör, çalışmalarında kendisine 

yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi koordinatör 

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Koordinatörün görevi sona erdiğinde 

Koordinatör yardımcılarının görevi de sona erer.  

  



 
 

Koordinatörün görevleri şunlardır: 

 Koordinatörlüğü temsil etmek ve Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçları 

gerçekleştirecek görevleri yürütmek. 

 Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumlu olarak Yürütme Kurulunun çalışmalarını koordine 

etmek, gündemi hazırlamak ve düzenlemek. 

 Faaliyet alanında yer alan birimlerin etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri 

yapmaktır. 

 Birim ve Yürütme Kurulu faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak. 

 Rektör ve ilgili Rektör yardımcısına Yürütme Kurulu ve birim çalışmaları hakkında dönemsel 

yazılı raporlar sunmak. 

 

Yürütme Kurulu; Koordinatör ile Koordinatörlüğün kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev 

yapan öğretim elamanları arasından ihtisaslaşmadan sorumlu Rektör yardımcısının önerisi ve Rektörün 

onayı ile görevlendirilen kişilerden oluşur. Yürütme Kurulun Başkanı, ihtisaslaşma projesinden sorumlu 

Rektör yardımcısıdır. Görevi başında bulunmadığı durumlarda diğer Rektör yardımcılarından biri kurula 

başkanlık eder. Yürütme Kurulu üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden 

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yürütme 

Kurulu, sorumlu Rektör yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı için üyelerin salt çoğunluğunun 

katılımı yeterlidir ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde gizli 

oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Kurul Başkanının oyu 

belirleyici olur. Gerektiğinde Rektör toplantılara başkanlık yapabilir. Yürütme Kurulu üyelerinin görev, 

yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi hâlinde, ihtisaslaşmadan sorumlu 

Rektör yardımcısının önerisi ve Rektörün onayı ile yeni üyeler görevlendirilir. 

Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır; 

 Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını 

sağlamak, 

 Koordinatörlük bünyesinde kurulan birimlerde görev alan personelin eğitim, uygulama, 

araştırma, danışmanlık konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, 

 Gerekli hallerde Koordinatörlüğün faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların 

görevlerini düzenlemek, 

 Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel 

ilke, esas ve usullerini belirlemek, 

 Proje kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri planlamak, eş güdümü sağlamak ve çalışmaları 

izlemek, 



 
 

 Üniversite Öğretim Üyelerinin Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimine(BAP)’a sunacağı Projelerin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması” programına ilişkin olarak yürütülen “Spor ve Sağlık” alanı ile ilgili olup 

olmadığı hakkında görüş bildirmek, 

 Koordinatörlüğün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının 

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, 

 Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek, 

 Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri 

belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek, 

 Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi mevzuatlarının 

gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Koordinatörlüğün çalışma alanlarıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere 

eğitim, danışmanlık, proje, saha araştırmaları gibi geçici veya sürekli birimler oluşturulabilir. Çalışma 

birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir yürütme kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak 

ve yürütmek üzere görevlendirilen üniversitedeki ilgili personelden oluşur. Çalışma birimleri 

koordinatörlüğün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birimler, ilgili çalışma birimi başkanı veya 

koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan 

çalışmalarla ilgili olarak Koordinatöre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar ilgili 

birimin amiri ile işbirliği yapılarak Yürütme Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından 

görevlendirilir. Koordinatör, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan 

çalışma birimi elemanının görev süresi Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Rektör tarafından uzatılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kaynaklar 

Bilgisayarlar 

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet 

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 
Cinsi 

İdari Amaçlı 
(Adet) 

Eğitim Amaçlı 
(Adet) 

Araştırma Amaçlı 
(Adet) 

Projeksiyon 1   

Slayt makinesi -   

Tepegöz -   

Episkop -   

Barkot Okuyucu -   

Baskı makinesi -   

Fotokopi makinesi -   

Faks -   

Fotoğraf makinesi -   

Kameralar -   

Televizyonlar -   

Tarayıcılar -   

Müzik Setleri -   

Mikroskoplar -   

DVD ler -   
 

İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

   Yıllar İtibariyle Akademik Personel Sayıları  

 (Tüm birimler tarafından doldurulacak) 

ÜNVAN 2015 2016 2017 2018 2019 
(Mayıs) 

Prof. Dr.     - 

Doç.Dr.     - 

Dr. Öğr. Üyesi     1 

Öğr. Gör.     2 

     - 

NOT: görevlendirme yapılmış olsa dahi tablo doldurulacaktır. (koordinatör, koordinatör yardımcısı, 

Öğretim görevlisi vs.) 

 



 
 

DİĞER FAALİYETLER 

Yıllar İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

FAALİYETLER 2015 (Mayıs) 2016 2017 2018 2019 

Çalıştay Sayısı          1 

Eğitim Sayısı          1 

Protokol Sayısı          6 

Proje Sayısı          1 

Hazırlanan Rapor Sayısı          1 

 



 
 

PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

İŞ AKIŞI ADIMLARI SORUMLU İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 

 

 
 

 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

 

 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü  

 

 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

Yürütme Kurulu 

 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

Yürütme Kurulu 

 

Spor ve Sağlık 

Alanında İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerin teslim alınması  

Proje Çağrısına çıkılması 

Proje Yürütücüsüne Tebliğ 

Ön 

değerlendirme  

 

Yürütme Kurulu  

Panelistler, Panel 

Değerlendirmeleri  

Yürütme Kurulu  

Eksiklerin 

Giderilmesi 

için iade 



 
 

 

 


