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KAPSAM 

1-2021 Yılında danışma kurulu tarafından yapılan toplantıda gündem maddesi olan bu konu 2022 yılı 

itibariyle Spor Bilimleri Fakültesinin ;Altınordu Isparta Futbol Okulu, Teke Spor Futbol Kulübü, Gençlik 

Spor ve İl Müdürlüğü, Iyaş Gençlik ve Spor Kulübü , Emre Spor Kulübü  ve Isparta 32 Spor Kulübü gibi 

kurum ve takımlar ile protokoller imzaladığı konuşuldu. Bu protokoller hem fakültemiz adına hem de 
kurum ve takımların gelişimi için büyük bir katkı sağlamasının yanında İlimizin sportif kalitesini ve adını 

duyurmada da önemli bir rol oynamaktadır. 

 

2-Fakültemizde bir süredir açık olmayan yüksek lisans eğitimine 2020 güz döneminde Egzersiz 

ve Spor Bölümüne öğrenci alımı yeniden başlamıştır. Fakültemiz doktora programına ise 

Egzersiz ve Spor Bölümüne 2021 güz döneminde ilk kez öğrenci alımına başlamıştır. 2022 yılı 

itibari ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği de 

yüksek lisans programının açılması planlanmaktadır. 

 

3-Fakülte de yapılan etkinliklere bakıldığında söyleyişi ya da eğitim tarzında faaliyetlerin diğer 

etkinlere göre az yapıldığını ve bu konunun üstünde durulması gerektiğini dile getiren komisyon 

fakülte adı altındaki bölümlerin ihtiyaç duyduğu ve öğrencilerin gelişimi için önemli olan 

söyleşilerin planlanması konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

 

4-İlimizde bulunan aktif olan iki üniversite iş birliği ile ya da fakülteler arası veya fakültedeki 

öğrenciler için spor organizasyonlarının pandemi dönemi ile birlikte azalması durumundan 

öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda anketler yapılıp herhangi bir alanda 

organizasyonların düzenlenmesi hem öğrencilerin motivasyon kaynağı hem de fakültelerin ya da 

üniversitelerin bağlarının gelişmesini sağlayacaktır. 

 

Toplantı Katılım Listesi 
1 Dekan – Prof. Dr. Cem ÇETİN 

2 Arş. Gör. Fahriye Esra BAŞYİĞİT GÖNENDİ 

3 Fakülte Sekreteri Nihal KUTSAL 

4 Tarık SÖYLEYİCİ 

5 Kubilay Oktay BAŞYİĞİT 

6 Adem KART (Online Katıldı) 

7 Emre AK(Online Katıldı) 

8 Serkan DALDAL(Online Katıldı) 

9 Şükrü YILMAZ(Online Katıldı) 

10 Mahmut DANAYIYEN(Online Katıldı) 

GÜNDEM MADDELERİ 

1. Fakülte ile Isparta’daki takımlar ve kurumlar ile yapılan protokoller 

2. Lisansüstü Programların Durumu  

3. Fakültede yapılması gereken söyleyişiler 

4. Kurumlar arası turnuvalar düzenlenmesi 

5. Yeni fakülte binasının değerlendirilmesi 

               SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2022 Yılı Birim Danışma Kurulu 

Toplantısı 

https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/altinordu-spor-06102022.pdf
https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/teke-spor-06102022.pdf
https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/genclik-spor-06102022.pdf
https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/genclik-spor-06102022.pdf
https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/iyas-genclik-ve-spor-kulubu-protokol-17102022.pdf
https://sporbil.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/375/files/emre-spor-kulubu-protokol-17102022.pdf
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 5-Spor Bilimleri Fakültesinin mevcut konumunun bulunduğu Atatürk spor salonunda dersliklerin, 

akademik ve idari büroların fiziki olarak yetersiz gelmesi ve standartlara uygun olmaması 

nedeniyle yeni binaya ihtiyaç duyulduğu daha önceki toplantılarımızda dile getirilmişti. Batı 

yerleşkesi spor tesisleri yanında inşaatı devam eden yeni fakülte binasının tamamlanmasından 

daha sonra taşınıldığında akademik ve idare personelin çalışma farkındalığının artması bunun  

yanında öğrencilerin verimli ortamlarda ders işlemesi fakültemizdeki tüm başarının artmasında 

önemli bir oynayacaktır. 
 

 

 

 
 

 

 


