
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Misyon: Spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik 

hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, 

okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmektir. 

 

Vizyon: Spor Yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip 

olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek, Spor yönetimi 

ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve 

sorumlulukların farkına varabilmek, uygulayıcı olarak beceri kazanmak, kuramsal bilgiyi 

uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek, Spor 

Yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek, spor 

yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında 

kullanabilmek. Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak ve böylece 

nitelikli işgücü elemanlarının teminini sağlamaktır. 

 

Değerleri: Etik işbirliği ve dayanışma, aidiyet, bilimsellik, düşünce ve ifade özgürlüğü, , 

kalite ve verimlilik, yenilik ve yaratıcılık 

 

Hedefleri: Kaliteli eğitim öğretim faaliyeti sunarak paydaşlarla olan işbirliklerinin 

geliştirilmesi 

 

Performans Göstergeleri: Kariyer günleri, Oryantasyon eğitimleri, Öğrenci değişim 

programlarından yararlanan öğrenci sayısı, bilimsel çalışma ve projeler 

 

Eğitim Dili 

Türkçe 

 

Mezun/Aktif Öğrenci Sayıları 

Mezun öğrenci sayısı 52 Aktif öğrenci sayısı 122.  

 

Öğretim Üyesi, Öğr. Gör., Araş. Gör., Okutman, Uzman Sayıları Sayısı 

4 adet Öğretim görevlisi 

 

Bir Öğretim Üyesi/Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

38 

 

Öğrenci Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb. 

Alanları   



2 adet derslik ve 1 adet spor sahası 

 

AR-GE Laboratuvarları 

- 

Teknopark Faaliyet ve Hizmetleri – 

- 

 

Patent Çalışmaları 

- 

 

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler 

- 

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı  

-5 adet Uluslararası dergide makale 

 

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı 

2 adet ulusal dergilerde makale 

 

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı 

- 

 

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı 

- 

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları 

- 

İkili İşbirliği Antlaşmaları 

- 

 

Bölümde Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar 

Öğrencilerin uygulamalı yerinde eğitim alması için düzenlenecek geziler 

 

Kurumsal Olarak Alınan Ödüller 

- 

 

Üstün Yanları ve Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 adet) 

Öğrenci odaklı eğitim, mezunların iş olanaklarının geniş olması, bölümde yürütülen bilimsel 

çalışmaların teşvik edilmesi 

 

İyileştirme Bekleyen Yanları 

Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarınca desteklenen projelerin sayısının az olması 

 

ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları 



Bölüm öğrencileri bir dönemde 30 AKTS ders almakta ve Bologna çalışmaları yerine 

getirilmektedir. 

 

“Program Akreditasyonu” veya Kalite Güvence (PUKÖ) Çalışmaları 

Bölümde ileriye dönük akreditasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

İç ve Dış Paydaşlar İle İlgili Çalışmalar 

Öğrenci ve akademik personele Bologna, ders çıktıları ve ders kazanımlarının belirlenmesine 

yönelik anketler yapılmaktadır. 

 

Mezunlarla Olan İlişkiler 

Bölüm mezun vermeye başladığında mezunlara ulaşıp kalite yönetim süreci içerisine dahil 

edilmeleri sağlanacaktır. 

 

Memnuniyet Anketlerine (öğrenci bilgi sistemi ve kütüphane web sayfası) Katılım 

Çalışmaları  

2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibariyle öğrencilerimize memnuniyet anketleri uygulanıp 

geliştirilmesi gereken yönler belirlenecektir. 

 

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, 

Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

Öğrencilerimiz arasından spor takımları oluşturularak takımlarım müsabakalara katılımı 

sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz arasından uygun şartları sağlayanlara kısmi zamanlı 

çalışma, beslenme bursu ve KYK bursu sağlanmaktadır.  

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

Bölümümüzde Lisansüstü eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir. 


