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Bö lgemiz in  ve  ün ive r s i t emiz in  ka l k ınmas ı  amac ı  i l e 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıran bu 
programda üniversitemiz gerçekleştireceği özgün ve bilimsel 
çalışmalar aracılığı ile yüksek katma değer üreterek başta Aksaray 
olmak üzere bulunduğu bölgenin ve son olarak da ülkemizin 
kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeemektedir. Buna göre 
üniversitemiz ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir yeni proje 
işbirlikleri geliştirirken bölgenin spor ve sağlık alanındaki rekabet 
gücünün artırılmasını ve yeni istihdam alanları oluşturulmasını 
sağlayacaktır.

Bu süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin etkin bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak ve süreçleri izlemek amacı ile “Spor ve Sağlık 
Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü”  kurulmuştur.  Bu program 
ile ülkemiz hedeeri kapsamında, üniversitemizin 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 
kalkınması sağlanacaktır. Bu bağlamda programın temel 
stratejilerinin, program hedeerinin, eylem planlarının ve 
ihtisaslaşma süreçlerinin siz değerli paydaşlarımıza daha iyi 
anlatılabilmesi için bu kitapçık hazırlanmıştır. 

Bu programın ülkemize, bölgemize, ilimize ve üniversitemize hayırlı 
olmasını ve hedeenen başarıya en kararlı şekilde ulaşılabilmesini 
canı gönülden diliyorum.     

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm 
halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması 
kapsamında Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma” stratejilerini 
benimseyen Üniversitemiz 38 üniversite arasından bu programa 
seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştır.  

Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli 
dikkate alınarak Aksaray Üniversitesi'nin Spor ve Sağlık Alanında 
ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilerek, 
bölgede 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 değere sahip çeşitli spor ürünlerinin yerli imkânlarla 
geliştirilmesi sonucunda yapılacak yüksek gelir getirici yatırımlarla 
ithalat ikamesi ve yeni istihdam ortamı sağlanarak bölgesel ve ulusal 
kalkınmaya katkıda bulunulacaktır.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Rektörü



Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma programı kapsamında, 11. Kalkınma Planı ve 2023 hedeeri doğrultusunda bölgenin sürdürülebilir 
ekonomik büyümesine katkı sağlamak için “Bölgenin kalkınma politikalarında “Spor ve Sağlık” ın önemli bir katma değer unsuru 
olarak yer alması” hede benimsenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, ilk olarak TR71 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Planı dikkate alınarak, Spor ve 
Sağlık Alanında İhtisaslaşma programının hedene ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ihtisaslaşma konusunda faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği sekiz adet temel proje başlığı belirlenmiştir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde, paydaşlar ile işbirliği içerisinde yürütülmesi 
planlanan bu projeler bölgesel kalkınmaya ve katma değerli ürünlerin üretilme potansiyelini artırmaya katkı sağlayacaktır. 



Temel Stratejiler

Bölgenin spor ve sağlık alanındaki rekabet gücünün artırılması 
amacıyla yeni istihdam alanları ve katma değerli ürünlere yatırım 
yapılmasını sağlayacak projeler geliştirmektir.

Bölgenin ve üniversitenin sahip olduğu potansiyeller ve kaynak 
donanımları dikkate alınarak, Spor ve Sağlık alanında 
ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı 
sağlamak,

Programın Amacı

Spor ve Sağlık sektörü ile ilgili proje odaklı yatırımların verimlilik 
düzeyinin ve ulusal/uluslararası platformlardaki rekabet gücünün 
artırılması.

Üniversitede yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye aktarılması 
ve ekonomik değeri olan yeni ürünlere dönüştürülmesi ile 
Aksaray ili bünyesinde yeni istihdam olanaklarının oluşturulması.  

Başta Aksaray ili olmak üzere üniversitenin ve bölgenin, sağlık ve 
spor kapsamındaki inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetinin 
geliştirilmesi.

Toplumsal kalkınmanın hızlandırılması ve bölgesel gelir artışının 
sağlanması.

Spor, spor hekimliği, sporcu beslenmesi, ziksel aktivite, spor 
turizmi, obezite, engellilerin spora katılımı gibi alanlarda 
yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ve düzenlemeler ile bölgenin 
gelişimine katkı sağlanması.

Programın Hedefler�



İhtisaslaşma Nedenleri
Aksaray ili ve bölge ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa 
dayalı olmakla birlikte bu alanların bölgenin kalkınmasına katkısı 
yeterli olmamaktadır. Ayrıca Aksaray ilinin Organize Sanayi Bölgesi 
son dönemlerde yatırım alarak gelişmekte olan bir sanayi bölgesi 
olmasına rağmen enerji, sağlık ve savunma sanayi gibi katma değeri 
yüksek sektörlerde üretim sınırlıdır. Bu nedenle sermaye birikimi ülke 
ortalamasının oldukça altındadır. 2017 nüfus verilerine göre Aksaray 
ilinin verdiği göçün aldığı göçe göre yüksek olduğu görülmekte ve 
genç nüfusta işsizlik oranının da yüksek olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle Aksaray ili katma değeri yüksek sektörlerde yatırıma ihtiyaç 
duymaktadır.

Bölge İht�yaçları

Aksaray ili ve bölgemiz spor faaliyetleri açısından yüksek bir 
potansiyele sahiptir. 

Aksaray Üniversitesi' nin potansiyelleri;

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. 

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 bulunmaktadır. 
Üniversitemiz Türkiye'nin en çok mill i  sporcu yetiştiren 
üniversitelerinden biri haline gelmiştir. 

Bölge ve Ün�vers�te Potans�yel�



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aksaray ili genelinde 27 
farklı tesis ve spor alanında hizmet vermektedir. 
Müdürlük ilgili federasyonlarla yakın bir işbirliğine 
sahip olup sürekli olarak kurs, hizmet içi eğitim, spor 
müsabakası gibi çok çeşit l i  organizasyonlar 
düzenlemektedir.

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 edilmiştir.

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 "Alliasyon" 
Protokolü yapılmıştır. Enstitüler bünyesinde spor ve 
sağlık tabanlı birçok lisansüstü program yer almaktadır.

Aksaray ilinin potansiyeli;

Deneyimli bir akademik kadroya sahip Spor Bilimleri 
Fakültesi öğretim üyeleri 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 kulüplerine gönüllü olarak 
destek vermektedirler.



Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve 
potansiyeli dikkate alınarak Aksaray Üniversitesinin Spor ve 
Sağlık Alanında ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği 
hayata geçirilerek, bölgede 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 değere 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.

Hasan Dağı dünyada yamaç paraşütü hava şartları uygunluk 
sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Ancak bu konudaki 
bilinirlik bugüne kadar yeterli olmadığından bölgenin ve 
şehrin refahına, sosyo-ekonomisine yeterince katkı 
sağlayamamıştır. Yamaç paraşütünün desteklenmesi ve 
Hasan Dağı'nın dünya genelinde daha fazla bilinen bir merkez 
olması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız projelerinden biri olan ve 
Aksaray'a yapılacak en büyük spor yatırımlarından biri olan 
Sporcu Fabrikası için çalışmalar başlamış olup, yakın zamanda 
tamamlanması hedeenmektedir. Aksaray'da şampiyon 
sporcuların yetişmesi ve sporcularımızın daha iyi şartlarda 
antrenman yapmaları için düşünülen tesiste güreşten, 
jimnastiğe, basketboldan voleybola kadar tüm spor 
branşlarına uygun salonlarda yüzlerce sporcu aynı anda spor 
yapabilecektir.

Türkiye'nin ilk ve tek Paralimpik Olimpiyat Oyunları Hazırlık 
Merkezi Aksaray İlinde kurulmuştur. Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bu birim 
Türkiye'de engelli sporunun gelişimine önemli katkı 
yapmaktadır. Paralimpik oyunlar hazırlık merkezimizde kamp 
yapan bedensel engelliler ampute futbol milli takımı 2017 
yılında Avrupa Şampiyonu olmuştur.



Hedeer
Kısa vadel� Hedefler

Spor ve sağlık alanında saha 
araştırmalarının yapılması ve özel sektör ile 
işbirliklerinin geliştirilmesi,

Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
donanımının oluşturulması,

Spor ve sağlık alanında güncel ve gelişen 
sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve 
programların açılması,

Spor ve Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin kurulması ve donanımının 
oluşturulması,

Aksaray Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin 
artırılması,

Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşma süreci 
ile ilgili çalıştay/konferans ve 
sempozyumların düzenlenmesi ve proje 
çağrılarının oluşturulması,

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
ile protokollerin gerçekleştirilmesi,

Spor ve sağlık alanında tez çalışması yapan 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
sayısının artırılması,

İç ve dış paydaş eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesi ve akademik personelin 
uluslararası ortaklı projeler konusunda 
teşvik edilmesi,

Orta Vadel� Hedefler
Belirlenen proje başlıklarına göre spor ve sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarının 
yapılması ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi,

Üniversite TTO biriminin güçlendirilmesi ve TTO' da spor ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren rma sayısının artırılması,

Pilot üretimlerin gerçekleştirilmesi, marka/tescil çalışmalarının ve patent 
başvurularının yapılması,

Ulusal Turnuvalar için Aksaray'ın önemli bir merkez haline gelmesi

Bölgesel kalkınma faaliyetlerini geliştirmek için Üniversite-Sanayi işbirliklerinin 
artırılması,

Uzun Vadel� Hedefler
Geliştirilen katma değerli ürünlerin endüstriyel üretimi ile bölgeye yayılım 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Elde edilen proje çıktılarından SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksli yayınların 
yapılması,

Uluslararası turnuvaların Aksaray'da yapılması,

Sağlık ve Spor alanında geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi sonucu bölge 
ekonomisine katkı sağlanması,

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile yapılacak protokoller ve 
yatırımlar ile bölgenin spor ve sağlık amaçlı turizm ve spor organizasyonlarının 
yapılabildiği bir cazibe merkezi haline getirilmesi,



Projeler

Geçmişten Geleceğe Okçuluk 

Engelsiz Spor 

Sporcu Sağlığı ve Beslenme Bilinci 

Sürdürülebilir Sporla Obezitenin Önüne Geç 

Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı 

Spor ve Sağlık Teknolojileri ve Spor Analitiği 

Bisikletle Güvenli, Hızlı Ulaşım ve Yaygınlaştırma 

Spor Yaralanmalarının Araştırılması ve Önlenmesi 



Paydaşlar
İç Paydaşlar

Engelsiz Öğrenci Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü,

Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Turizm Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Tıp Fakültesi,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Mühendislik Fakültesi,

Fen Edebiyat Fakültesi,

Dış Paydaşlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Aksaray Belediyesi,

Sağlık Bakanlığı,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Aksaray Valiliği,

Sanayi kuruluşları,

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası,

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü,

Sivil Toplum Kuruluşları

İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,

İl Sağlık Müdürlüğü,



Faaliyetler

Üniversitemizin senato kararı ile, Üniversitemiz bünyesinde Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmuştur.   
Koordinatörlüğün amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte 
eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması 
kapsamında, Spor ve Sağlık alanlarında pilot üniversite ilan edilen Üniversitemizin, ilgili alanlarda ihtisaslaşması sürecine ilişkin yasal 
mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, raporlaştırmak ve bu faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya 
katkıda bulunmaktır.

Üniversitemizin Spor ve Sağlık alanında pilot üniversite olarak belirlenmesinin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN' in katılımları ile 
Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenleriyle tarama 
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda sürece dair bilgilendirme yapılmış ve Spor ve Sağlık alanında sürdürülebilir ve toplumsal bir etkisi 
olan projelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

 

Spor ve sağlık alanında ihtisaslaşacak olan üniversitemizde, fakülte bazlı toplantıların ardından farklı disiplinlerde çalışmalar yapan 
akademisyenler bir araya gelmiştir. Düzenlenen çalıştayda spor ve sağlık kesişen kümesinde neler yapılabileceğine ilişkin kir alışverişinde 
bulunulmuştur. İhtisaslaşma projelerine katkıda bulunmak isteyen akademisyenlerimiz düzenlenen çalıştayda Ar-Ge çalışmalarını ve ilgili 
alanlarda yapılabilecek projelerini paylaşmıştır. Birçok parametrenin dikkate alındığı çalıştayda, bölgesel kalkınmayı sağlayacak ve katma değerli 
ürünlerin üretilme potansiyelini artırabilecek proje ana başlıkları belirlenmiştir. 

ASÜ ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 
Aksaray Sağlık İl Müdürlüğü ve Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu arasında "Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma 
Faaliyetleri İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Optisyenlik programı ve 
Ortopedik Protez ve Ortez Programı, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu'nda Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü' nde Beden Eğitimi ve Spor Doktora programı olmak 
üzere ihtisaslaşmaya yönelik uygun programlar açılmıştır.

Dar Bölge Bisiklet Yarışı Aksaray Üniversitesi'nde yapılmış ve Hasan 
Dağı yamaç paraşütü şampiyonaları desteklenmiştir.



Faaliyetler
Aksaray Belediyesi ve Aksaray Hava Sporları Derneği ile “Spor 
ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Faaliyetleri İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır. 

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında; 
'Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Spor 
ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama Eğitimi' ve Fizibilite Destek 
Programı kapsamında “Okçuluk Sporunda Kullanılan Olimpik 
Yay Geliştirilmesi, İmalatı, Sertikasyonu ve Pazarlama 
Sürecine Ait Fizibilite Çalışması” başlıklı projeler kabul 
edilmiştir.

A S Ü  S p o r  v e  S a ğ l ı k  A l a n ı n d a  İ h t i s a s l a ş m a 
Koordinatörlüğü'nün, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 
tarafından desteklenen “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Teşvik 
Edilmesine Yönelik Spor ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama 
E ğ i t i m i ”  p r o j e s i  k a p s a m ı n d a  e ğ i t i m  p r o g r a m ı 
gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, sanayi 
kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile 
gerçekleştirilen eğitim programı sonucunda katılımcılar spor 
ve sağlık alanında proje hazırlanması konusunda deneyim 
kazanmış ve yeni proje kirleri gelişmiştir.

Ahiler Kalkınma Ajansı “2019 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı” kapsamında sunulan “Engelsiz Bilgiye Bağımsız 
Erişim” isimli proje kabul edilmiştir.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye 
Bisiklet Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları” Aksaray 
Üniversitesi (ASÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü ile Aksaray Belediyesi ortaklığında 
hazırlanan “Aksaray İli Bisiklet Yolu ile Pedalı Çevir Karbon 
Salınımını En Aza İndir Fizibilite Çalışması” isimli proje, Ahiler 
Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından kabul edilmiştir.

Sıfır Atık için Geleceğe Umut Dik adlı proje Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.



 ÜNİVERSİTE
İHTISASLAŞAN

.
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