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BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 

 

2018 yılında Aksaray Üniversitesinin Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşan Üniversite olarak 

belirlenmesinin ardından 20.02.2019 tarihli senato toplantısında 2019/04-08 nolu karar ile 

“Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuştur.  

Kurulduğu günden itibaren sürekli gelişen Koordinatörlüğümüz, temel politikalar ve 

önceliklerini üst politika belgeleri çerçevesinde belirlemiş ve 2020-2024 yıllarını kapsayan 

Faaliyet Planını hazırlayarak Yükseköğretim Kurumuna ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe 

Başkanlığına sunmuştur. Faaliyet Planında temel projeleri, stratejik amaçları ve Spor ve 

Sağlık Alanında İhtisaslaşma Projesi hedefleri belirlenmiştir. Faaliyet Planı, beş yıl içerisinde 

yapmayı hedeflediğimiz faaliyetlerin ve projelerin bir yol haritası niteliğindedir. 

Koordinatörlüğümüz 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 geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda, anılan hedefler doğrultusunda 2020 yılı faaliyetlerini kapsayan birim faaliyet 

raporu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik uyarınca 

hazırlanmıştır.  Hazırlanan bu raporun iç ve dış paydaşlara faydalı olmasını diler, raporun 

hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.  

 

Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ 

         Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü  
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I- GENEL BİLGİLER 

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. 

Koordinatörlüğümüzün bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarının kalite 

düzeyinin arttırılmasında iç ve dış paydaşlara ayrıca önem verilmektedir. İç ve dış paydaşlar 

Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. İç ve Dış Paydaşlar 
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. 

 

A- Misyon ve Vizyon 

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. 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yönergesinde tanımlanan 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, 
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 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. 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

1. Fiziksel Yapı 

1.1. Hizmet Alanları 

Koordinatörlüğümüz Rektörlük binasında hizmet vermekte olup sahip olduğu fiziki alan 

( m2 ) Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Hizmet Alanları 

 

 
Çalışma Oda 
Sayısı (adet)  

Çalışma Oda Alanı 
(m²)  

Kullanan Kişi 
Sayısı  

Koordinatör  1  50 m²  1 

Birim Personel Odası  4  125 m²  7 

Toplam  5 175 m²  8 
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2. Örgüt Yapısı 

Koordinatörlüğümüzün örgüt yapısına ilişkin şema Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Koordinatörlüğe ait örgüt yapısı 

 

2.1. Yürütme Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ (Rektör Yrd. / Yürütme Kurulu Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ (Üye-Koordinatör / Aksaray Teknik Bilimler MYO) 

Prof. Dr. Fatih ALGI (Üye / Fen Edebiyat Fakültesi) 

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ (Üye / Spor Bilimleri Fakültesi) 

Prof. Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Üye / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

Doç. Dr. Emre ARSLAN (Üye / Mühendislik Fakültesi) 

Doç. Dr. Güler DURU AŞİRET (Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

 



                                                                                       
 

5 
 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Koordinatörlüğümüz bulunan bilgi ve teknoloji kaynakları idari, eğitim ve araştırma amaçlı 

kullanılmaktadır. Koordinatörlüğümüz bünyesinde kullanılan idari, eğitim ve araştırma amaçlı 

teknolojik kaynaklara ilişkin veriler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Koordinatörlüğümüzde Kullanılan Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 
Eğitim Amaçlı 

(Adet) 
Araştırma Amaçlı 

(Adet) 
Masaüstü 
bilgisayar 

  
4 

Taşınabilir 
bilgisayar 

  
3 

Projeksiyon  1  

Yazıcı 4   

 

4. İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğümüz bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile kurulan bir birim 

olduğundan akademik personel istihdam edilmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen personel 

kadrolarının unvan bazında dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Yıllara Göre Unvan Bazında Personel Sayıları 

ÜNVAN 2016 2017 2018 2019 2020 

Prof. Dr.    - - 

Doç.Dr.    - - 

Dr. Öğr. Üyesi    1 1 

Öğr. Gör.    2 7 
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4.1. Personelin Hizmet Süreleri 

Koordinatörlüğümüz personelinin hizmet sürelerine ilişkin veriler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Personel Hizmet Süreleri 

Personelin Hizmet Süreleri 

 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 5 - 2 1 - - 

Yüzde %62,5 - % 25 % 12,5 - - 

 

4.2. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

Koordinatörlüğümüz personelinin yaş dağılımına bakıldığında genç personel sayısının 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Koordinatörlüğümüz personelinin yaş dağılımı Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 6. Personel Yaş Dağılımları 

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı - 3 2 3 - - 

Yüzde - % 37,5 % 25 % 37,5 - - 

 

5. Sunulan Hizmetler 

Yükseköğretim Kurumuna sunulan Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında 

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü 2019-2024 Yılları arası Faaliyet Planında tanımlanan iki tür 

proje tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar aşağıda verilmiştir. 

Akademik Proje: Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü proje çağrısını 

takiben Aksaray Üniversitesi akademisyenleri tarafından başvurusu yapılan ve desteklenmeye 

hak kazanan projelerdir. 

Kurumsal Proje: Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülecek projelerdir. 
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Koordinatörlüğümüze sunulan akademik ve kurumsal projeler kapsamında aşağıdaki 

hizmetler verilmektedir; 

 Projeleri Yürütme Kuruluna sunmak,  

 Projeleri hakemlere göndermek,  

 Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları ilgililere bildirmek,  

 Kabul edilen projelerin takibini yapmak,  

 Projelerin ödenek ve harcama durumlarını takip etmek,  

 Gerekli görülen duyuruları web sitesine eklemek vb. görevleri yapmaktadır. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Yapılan tüm harcamalarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 17.10.2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu 

İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik” 

hükümleri uygulanır. 

D- Diğer Hususlar 

Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü her yılın sonunda Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Yükseköğretim Kurumu 

Başkanlığına İzleme ve Değerlendirme Raporu gönderir. 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Amaç: 

 Bölgenin ve üniversitenin sahip olduğu potansiyeller ve kaynak donanımları dikkate 

alınarak, Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak, 

 
 Bölgenin spor ve sağlık alanındaki rekabet gücünün artırılması amacıyla yeni istihdam 

alanları ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını sağlayacak projeler 

geliştirmektir. 
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Hedefler:  

 Başta Aksaray ili olmak üzere üniversitenin ve bölgenin, sağlık ve spor kapsamındaki 

inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesi. 

 
 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. 

 
 Toplumsal kalkınmanın hızlandırılması ve bölgesel gelir artışının sağlanması. 

 
 Spor, spor hekimliği, sporcu beslenmesi, fiziksel aktivite, spor turizmi, obezite, 

engellilerin spora katılımı gibi alanlarda yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ve 

düzenlemeler ile bölgenin gelişimine katkı sağlanması.  

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma programı kapsamında 11. Kalkınma Planı ve 2023 

hedefleri doğrultusunda “Bölgenin kalkınma politikalarında “Spor ve Sağlık” ın önemli 

bir katma değer unsuru olarak yer alması” hedefini belirleyen koordinatörlüğümüzün 

temel politikaları ve öncelikleri, bölgenin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı 

sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilerek belirlenmiştir. Bu kapsamda dört temel proje 

başlığı belirlenmiş olup bu projelerin ana eksen ve önceliklerinin TR71 Düzey 2 Bölgesi’ nin 

Bölgesel Kalkınma Planında yer alan öncelikler ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. 

Temel proje başlıkları; 

1- Sporun Yaygınlaştırılması ve Sağlıklı Yaşam 

2- Sporcu Sağlığı, Beslenme Bilinci ve Sürdürülebilir Spor 

3- Spor ve Sağlık Teknolojileri ve Spor Analitiği  

4- Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı 

şeklinde belirlenmiş olup, bu projeler kapsamında birimimizin temel politika ve öncelikleri 

aşağıda verilmiştir.  
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 Spor ve sağlık alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve 

programların açılması 

 Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirilmesi, 

 Spor ve Sağlık alanında ihtiyaç duyulan inovasyon ve Ar-Ge altyapısının 

oluşturulması, 

 İç ve dış paydaşların spor/sağlık kapsamında farkındalıklarının artırılması amacıyla 

çeşitli eğitim ve buluşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Belirlenen öncelikli proje başlıkları altında Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Spor ve sağlık alanında fiziksel ve akademik altyapının geliştirilmesine yönelik yeni 

projelerin yürütülmesinin sağlanması, 

 SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamında Aksaray Üniversitesi ve sektör adresli 

nitelikli yayınların (lisansüstü tezler, makale, bildiri, poster vs.) yapılması. Enstitüler 

bünyesinde ihtisaslaşmaya yönelik uygun programların açılmasıyla üniversite-sektör 

işbirliği kapsamında lisansüstü tezlerin yürütülmesi, 

 Proje çıktılarından pilot tesis veya prototip üretiminin gerçekleştirilmesi, 

 Sanayi-Sektör odaklı yayılım amacıyla işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, 

Temel politika ve önceliklerimizin belirlenmesinde aşağıda verilen üst belgeler kullanılmıştır.  

 On Birinci Kalkınma Planı  

 Bölgesel Kalkınma Planı 

 AB İlerleme Raporu  

 Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi (YÖK)  

 2020-2024 Dönemi Aksaray Üniversitesi Stratejik Planı 

 

C- Diğer Hususlar 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

Birimimizin mali verileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

belirlenmekte ve izlenmektedir. 

B- Performans Bilgileri 

Koordinatörlüğün dört temel projesi kapsamında, koordinatörlüğümüz tarafından bölgesel 

kalkınmayı sağlayacak ve katma değerli ürünlerin üretilme potansiyelini artırabilecek şekilde 

tasarlanmış proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde 

bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlerin paydaşlar ile işbirliği içerisinde yürütülmesi 

planlanmaktadır. İhtisaslaşma programının performans izleme göstergeleri, Yükseköğretim 

Kurumu Başkanlığı tarafından da yayımlanmış olup, akademik yayın sayıları, proje sayıları, 

gerçekleştirilen işbirlikleri, eğitim sayıları vb. olmak üzere oldukça kapsamlıdır.  Bu 

bağlamda,  faaliyetlere ilişkin performans bilgileri Tablo 7’de verilmiştir.  
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Tablo 7. Faaliyet Bilgileri 

No Faaliyet Sayı 

1 İhtisaslaşma alanında yürütülen yüksek lisans tez sayısı  17 

2 İhtisaslaşma alanında yürütülen doktora tez sayısı  5  

3 İhtisaslaşma alanına yönelik görev alan akademisyen sayısı  138 

4 İhtisaslaşma alanında alan indeksli yayın sayısı 71 

5 İhtisaslaşma alanında SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI yayın sayısı  132 

6 İhtisaslaşma alanında diğer üniversiteler ile ortak SCI, SCI-Exp, 
SSCI, AHCI yayın sayısı  99 

7 İhtisaslaşma alanında düzenlenen gerçekleştirilen 
çalıştay/konferans/sempozyum sayısı 9 

8 İhtisaslaşma alanında düzenlenen kurs/seminer/eğitim sayısı  3 

10 İhtisas alanıyla ilgili açılan program sayısı 4 

9 İhtisas alanıyla ilgili açılan ders sayısı 18 

11 İhtisaslaşma alanında bulunduğu bölgedeki diğer kamu 
kurumlarıyla yürüttüğü ortak proje sayısı 1 

12 
İhtisaslaşma alanıyla ilgili bulunduğu bölgedeki destek veren 
kurumlar (Kalkınma ajansı, KOSGEB, TKDK gibi) ile 
yürüttüğü ortak proje sayısı 

3 

13 İhtisaslaşma alanıyla ilgili bulunduğu bölgedeki sivil toplum 
kuruluşları ile yürüttüğü ortak proje sayısı 1 

14 
İhtisaslaşma alanıyla ilgili bulunduğu bölgedeki ilgili 
paydaşlarla oluşturulan ağ/işbirliği yapıları (danışma kurulu, 
sektör meclisleri vb.) sayısı 

2 

15 Danışma kurulu ve sektör meclisleri ile gerçekleştirilen işbirliği 
sayısı 2 

16 İhtisaslaşma alanında üniversite faaliyetlerinden yararlanan 
kurum/kişi sayısı 4/270 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

 Genç, dinamik, yeniliğe açık bir kadroya sahip olunması 

 Paylaşımcı ve yenilikçi yönetim anlayışına sahip olunması 

 Bölge sorunlarına yönelik çalışmaların yapılıyor olması 

 TÜBİTAK, BAP, Kalkınma Ajansı gibi proje desteklerinin verimli kullanılıyor 

olması  

 Üniversite-kamu-Sanayi işbirliğine yönelik çalışmaların yapılıyor olması Bölgenin 

mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilmesi ve ulusal ve 

uluslararası rekabetçilik gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

 Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması için çalışmalar yapılması  

B-  Zayıflıklar 

 Birimde yapılan çalışmalar ve proje faaliyetleri için iç ve dış paydaşların yeterli 

oranda destek vermemesi,  

 İdari personel eksikliği 

 Personel eğitimlerinin yetersiz olması 

 İl ve bölge genelinde tanıtımın yetersiz kalması 

 İhtisaslaşma kavramının paydaşlar tarafından yeterince sahiplenilmemesi 

 Planlanan sportif faaliyetlerin pandemi sebebi ile gerçekleştirilememesi 

C- Değerlendirme 

2020 yılı Aralık ayı itibari ile ikinci yılını tamamlayan Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma 

Programı bütçesi 2020 yılı içerisinde tanımlanmıştır. Bu nedenle 2019 ve 2020 yılları 

boyunca dış kaynaklı proje faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca ihtisaslaşma süresi 

boyunca birimimiz bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği, çok merkezli çalışma, proje 

üretimi ve etkinlikleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 

gelecek yıllarda zayıf yönlerini üstünlüğe çevirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. 

Personele verilecek proje eğitimlerinin sayısının artırılması ile birimin üstün yönlerini 

desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca sportif müsabakaların artırılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması ile bölgede spor turizmini gelişmesine katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır.  
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya ve bölgenin rekabetçilik gücünü artırmaya katkı sağlamak 

amacı ile gerçekleştirilen çalışmaların hedefe ulaşması için paydaşlar ile iletişimin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Birimde daha çok proje odaklı çalışmalar yürütüldüğünden 

personelin proje eğitimleri artırılmalıdır. Pandemi sebebi ile gerçekleştirilemeyen sportif 

faaliyetler ve eğitim programlarının sayısı artırılmalıdır. Paydaşların beklentilerini karşılayan 

hizmetler sunabilmek amacıyla paydaşlarla ilişkiler ve işbirlikleri sürekli geliştirilmelidir. 

Bölgedeki sanayi kuruluşlarının spor ve sağlık alanında üretim kapasitelerinin artırılmasına 

yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini içeren projeler geliştirilmelidir. Spor ve sağlık 

alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve istihdama katkı sunulması için bölgesel bazda 

markalaşma faaliyetlerine katkıda bulunulmalıdır. 
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EKLER 

Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;  

 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (AKSARAY –…../…../2021 ) 

 

                     

                                        

                                                                İmza 

                                                     Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ 

                                                                    Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü 
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