ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER
1.1.

Programın adı: Spor Yöneticiliği Lisans Programı

1.2.

Spor Yöneticiliği Lisans Programı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu içerisinde
yürütülecektir.

1.3.

40 öğrenci, Türkçe, Hazırlık sınıfı yok.

1.4.

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı; öğrencilere organizasyonlarda rekabet avantajı
kazandırmak için geniş bir perspektifte kuramsal ve uygulamalı konuları sunmak ve üst
düzeyde spor yöneticileri ya da çalışanları yetiştirmektir. Böylece ülkemizde gerek devlete
bağlı, gerekse özel sektördeki spor kuruluşları ve örgütlerinin spor yöneticisi ihtiyacını
karşılamaktadır. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde
istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan
kaynakları,

finans,

yönetim,

sponsorluk

çalışabilmektedir. Spor yöneticiliği programı,

ve

etkinlik

yönetim

departmanlarında

spor yönetimi, spor pazarlaması ve spor

ekonomisi gibi alanların yanı sıra işletme yönetimi ile ilgili kavram ve yaklaşımları da
kapsayan interdisipliner bir alandır. Bu program aynı zamanda yönetim süreci, sponsorluk
yönetimi, spor pazarlaması, insan kaynakları, etkinlik yönetimi ve finans gibi konularda
mesleki becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini de amaçlamaktadır. Spor yöneticiliği
lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar özel ve kamu sektöründe spor yöneticisi,
spor uzmanı, lider ve ara eleman olarakçalışma fırsatı elde eder.
1.5.

Programın başarılı olduğunun somut göstergeleri, programdan mezun olan öğrencilerin özel
ve kamu kesimine ait işletme ve kurumlarda alacakları görevlerin niteliği ve programda
görevli öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerdir.

1.6.

Spor Yöneticiliği Bölümü günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerin
spor yöneticiliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamayı
hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden öğretim üye ve eleman kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, öte yandan
bünyemizde bulunan ekipmanların tamamını kullanarak öğrencilerin pratik uygulamalarını
yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Diğer taraftan bölüm kadrosunda bulunan
öğretim elemanlarının yapacağı bilimsel araştırmalar ile ülkemizde son günlerde oldukça
popüler hale gelen sporda şiddet, fair play ve spor yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne de
katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler
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lisansüstüeğitimi

yaparak

çeşitli

üniversitelerde

öğretim

üyesi

olabilme

imkânı

bulabileceklerdir.
1.7.

Önerilen program, Erzincan Üniversitesi bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari bilimler
Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim FakültesiBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
gibi çeşitli programlarla işbirliği içerisinde yürütülecektir. Bölüm programında yer alan ve
diğer programları ilgilendiren dersler konusunda, ilgili programların öğretim elemanlarından
yararlanılacaktır. Ayrıca diğer programların ihtiyaçları doğrultusunda da bölümümüz
tarafından öğretim elemanı desteği sağlanacaktır.

1.8.

Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edildiğinde; spor
yöneticiliği bölümüne ve yüksekokulumuz bünyesinde bulunan diğer bölümlere yeterli
sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı istihdamı sağlanarak mevcut lisans programını
zayıflatmadan önerilen program yürütülebilir.

1.9.

Erzincan ilinin doğa sporları başta olmak üzere birçok spor branşı için elverişli olması;
tecrübeli öğretim elemanlarına sahip olması; çok amaçlı uluslararası standartlara sahip
kapalı spor salonunun yanı sıra iki adet kapalı spor salonuna da sahip olması; içerisinde çok
sayıda tenis kortu, futbol, voleybol, basketbol sahaları bulunan açık alan spor tesisleri ve
sentetik futbol sahası ile atletizm pistlerinin çok yakında tamamlanıp hizmete sunulacak
olması programın avantajları arasında sayılabilir.Ayrıca öğrencilerimizin gerek ülkemizdeki
diğer üniversitelerde gerekse yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programları
aracılığı ile eğitim alma imkânlarının bulunması ve mezun olduktan sonra yüksek lisans ve
doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek olması
programın diğer avantajları arasında gösterilebilir. Programın en büyük dezavantajı ise
Erzincan ili ile komşu olan büyük şehirlerde uzun yıllardır BESYO bulunmasıdır.

1.10. Teklif edilen Spor Yöneticiliği programına2013–2014 eğitim-öğretim yılında eğitim
vermeye

başlanması

hedeflenmektedir.

Programa

alınması

düşünülen

öğrenci

sayısı30’dur.Önümüzdeki beş yıl için yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Eğitim-Öğretim Yılı

Öğrenci Sayısı

2013-2014

40

2014-2015

40

2015-2016

40

2016-2017

40

2017-2018

40
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1.11. Programdan mezun olanlara, uzmanlık spor dalı doğrultusunda “Spor Yöneticiliği Uzmanı”
unvanı verilecektir.
1.12. Spor

alanındaki

teknolojik

gelişmeler,

bu

gelişmeler

sayesinde

uluslararası

organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük
önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel
liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe
Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim
merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.Bunlara ilaveten programdan mezun
olanlar; ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde, özel spor salonlarında ve
işletmelerinde

sağlıklı

yaşam

adıyla

toplumsal

yaşamda

yer

alan

faaliyetlerin

organizasyonunda, ayrıca ilgili kanun gereği, bünyelerinde beş yüzden fazla işçi ve memur
çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin
organizasyon ve uygulamalarında görev alabilirler.Ayrıca programı başarılı bir şekilde
tamamlayan öğrencilerSpor Yöneticiliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer
bilim dallarında (kamu yönetimi, işletme, spor hukuku vb.) yüksek lisans ve doktora
derecelerine başvuruda bulunabilirler.
1.13. Programdan mezun olabilmek için; Spor Yöneticiliği programında belirtilen zorunlu ve
seçmeli derslerden başarılı olmak, 240 AKTS ve/veya 161kredisini tamamlamış olmak ve
genel not ortalamasının en az (GNO) 2.00 olması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda
yarıyıllara ilişkin ders dağılımları, derslerin teorik ve uygulama saatleri ve AKTS kredileri
verilmiştir.
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