Dört yıllık lisans programı dâhilinde eğitim veren

Spor Yöneticiliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor
Yöneticiliği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1993 yılından beri eğitimini sürdüren ve Spor
Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalını içeren Spor
Yöneticiliği

Bölümü’ n de,

Genel

Kültür,

Yönetim Bilimleri ve Spor dersleri verilmektedir.
Spor

yöneticisi

yetiştirmek

amacıyla

kurulan

bölümün kadrosunda 2 profesör, 6 yardımcı
doçent ve 6 araştırma görevlisi yeralmaktadır.
Yüksekokulumuzda Sağlık Bilimleri Enstitüsü ’ ne
bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

1992 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan

Başkanlığı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, üç bölümlü
fakülte yetkilerine sahip, dört yıllık lisans eğitimi
veren Spor Yüksekokulu haline gelmiştir.

Avrupa

Birliği

Programının

eğitim
eğitim

Yüksekokulumuz,

süreci

içinde

politikası

Antrenörlük

Erasmus

doğrultusunda

Eğitimi

ve

Spor

Yöneticiliği Bölümleri ders programlarında modüler
sisteme

geçiş

yapmıştır.

Bu

altında

“Spor

Yönetim

Bilimleri ”

alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri
verilmektedir.

Ayrıca

2004—2005

Eğitim—

Öğretim yılından itibaren “Tezsiz Yüksek Lisans ”
pogramları da açılmıştır.

doğrultuda

Öğrenci Kabulü

öğrencilerimizin ilgili olduğu alanlarda daha kapsamlı
bilgi sahibi olmaları ve spor bilimlerinde uzman
olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.

Eğitimde

üstün

kalite

anlayışına

sahip

olan

BESYO ’ da, mevcut akademik kadro ve tesislerle
spor

bilimleri

alanında

üst

düzey

dersler

verilmektedir
Bölümümüze, Yükseköğretime Geçiş Seçme Puanı
ile

doğrudan

edilmektedir.

tercih

yapılarak

öğrenci

kabul

Vizyon

İş Olanakları

Spor

Yöneticiliği

Bölümünden

mezun

olanlar;
Gençlik

Spor

kültürünün

kazanılması,

olimpizm

felsefesinin benimsenmesi, spor ve sporla
ve

Spor

Bakanlığına

bağlı

merkez ve taşra teşkilatlarında,
Bünyesinde
departmanı

spor

işletmesi

bulunan

ilgili organizasyonların belli bir alanında
uzmanlaşarak bunu topluma anlatabilme ve

ya

da

holding

ve

yayma becerilerine sahip olma özelliğini
kazandırabilme.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
YÜKSEKOKULU
(BESYO)

şirketlerde,
Turizm sektöründeki otel ve tatil köyü
gibi işletmelerde,

Misyon

Spor kulüplerinde,
Spor federasyonlarında,
Yerel yönetimlerde,
Spor ve rekreasyon birimlerinde,

Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre
analizini yapabilme, problemlerini çözme ve
değişen koşullara uygun kararlar alabilmek
ve uygulama yapmak.

Kulüp statüsü dışında kalan cimnastik,
aerobik,

step, vücut geliştirme, doğa

ve savunma sporları gibi hizmet sunan
spor salonlarında
çalışma imkânı bulmaktadırlar.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini
kullanmak ve yazılı ve sözlü sunum yapma.

Anadoluhisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cad.
Anadoluhisarı - Beykoz - İstanbul -PK. 34800
Tel: 0(216) 308 56 61

Koçluk, liderlik, mentorluk ve analitik
düşünme becerilerine sahip olmak.

Faks: 0(216) 332 16 20
besyo@marmara.edu.tr

