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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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Yaşar Doğu Spor
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Fakülte eğitim öğretim faaliyetlerine 1990 yılında Eğitim 
Fakültesi altında “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” ismiyle 
başlamış, 2013 yılından ise “Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesi” ismiyle ve bağımsız bir fakülte olarak eğitim öğreti-
me devam etmektedir. Fakülte; eğitim ve öğretimde kaliteli 
eğitim, araştırma ve projelerde çağın gereksinimlerine uy-
gun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğun-
da bir misyon üstlenmiştir. Çağdaş bilgilerle donatılmış ve 
bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgu-
layıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan 
haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve profesyonel 
bireyler olarak sporumuzun hizmetine kazandırmaktır. Fa-
külte ayrıca, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yeni-
likçi, gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından 
takip ederek Spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya 
üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve lider bir kurum ol-
mayı hedeflemekte, çağdaş, evrensel değerlere sahip, sor-
gulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik 
değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hiz-
meti sunabilecek, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya 
yansıtabilen üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretme-
ni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmektedir. 

Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences started educational 
activities in 1990 under the name “Physical Training and 
Sports” working under the Faculty of Education. It has been 
continuing education under the name “Yaşar Doğu Faculty 
of Sports Sciences” since 2013 as an independent faculty. 
The mission of the Faculty is to provide quality education, 
produce knowledge in accordance with the needs of the 
day through research and project and serve the society. 
The Faculty trains analyst, enquirer, dynamic professionals 
equipped with contemporary knowledge and the skills to 
convey such knowledge, responsible for the society and 
social problems and respectful of human rights. Furthermore, 
the Faculty aims to become a leading institution which 
competes with world universities in the sports sciences 
and technologies field based on the guidance of reason 
and science, being innovative and open to developments 
and following technological advances. The Faculty trains 
contemporary, enquirer, responsible, productive and highly 
qualified physical training and sports teachers, trainers and 
sport managers who possess universal values and develop 
and protect ethical values, are capable of thinking rationally 
and scientifically and providing the society with quality sport 
services and transferring knowledge and skills to application. 
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Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
Department of Physical Education 
and Sports Teacher Education 

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD



13

“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” 1990-1991 eğitim-öğretim 
yılında Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 
2013 tarihinde kurulan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programının eğitim 
dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik 
ve uygulamalı Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve 
Genel Kültür derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik 
ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm 
gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan 
mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında 
Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan 
adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli 
düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi 
alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda 
öğrenim görebilirler. Bölümün, eğitim programlarında ve 
bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuarı ve 
fitness salonu, uygulamalı, eğitim derslikleri gibi imkânları 
mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan 
olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık yüzme havuzu, spor 
salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası 
ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları okulun eğitim 
programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

‘’The Department of Physical Education and Sports” was 
established in the academic year of 1990-1991 under the 
Deanship of the Faculty of Education. The Department has 
been continuing education under the Yaşar Doğu Faculty 
of Sports Sciences since 2013. The language of instruction is 
Turkish and education period is 4 years for the undergraduate 
program. The program consists of mandatory field, world and 
professional knowledge and practical courses. Furthermore, 
students may also choose from among elective courses. 
The courses are carried out theoretically and practically. The 
bachelor’s degree in Physical Education and Sports Teacher 
Education is awarded to the graduates who successfully 
complete all the courses in the curriculum. Graduates holding 
a bachelor’s degree are eligible to apply at national or 
international master’s degree programs in the same or related 
disciplines. The Department has facilities such as performance 
laboratories, a fitness center and education classes, in addition 
to an Olympic indoor swimming pool, outdoor swimming 
pool, sports halls, football fields, tennis courts, an Olympic 
athletics field and indoor athletics and artistic gymnastics halls.
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Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Department of Coaching Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2005 yılında kuruluşu Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca onaylanarak lisans eğitimine başlamıştır. 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında 
yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri 
spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner 
olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. 
Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel 
kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Lisans 
öğrencileri mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları 
amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde 
Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar. Mezunlar ilgili spor 
branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, 
orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı 
ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar. Lisans eğitimini başarı 
ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve 
yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla 
kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda 
öğrenim görebilirler. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel 
çalışmalarında kullanılan performans laboratuvarı, uygulamalı, 
eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak 
yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık 
yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik 
atletizm sahası ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları 
okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır. 
Bölümümüz, üniversitemizin her yıl düzenlenen şenlikleri ve spor 
organizasyonlarında aktif rol alır. Öğrencileri, kurdukları sosyal ve 
sportif kulüpler sayesinde farklı türde faaliyet gerçekleştirmektedir.

The Department of Coaching Education was approved by the 
Presidency of the Higher Education Council and started its 
undergraduate education in 2005. The Program of the Coaching 
Education Department carries out a dense curriculum; its education 
plan aims to train good trainers, specialists and conditioning 
coaches in sports branches selected by the students themselves. 
The education program of the department includes optional and 
compulsory courses related to the training profession and world 
knowledge. Before graduating from the undergraduate program, 
students complete their internship training in sports clubs related to 
their sports branches in two terms. Graduates work as trainers, sports 
specialists or conditioning coaches in related sports federations, 
clubs, private elementary and high schools and colleges. Graduates 
holding a bachelor’s degree are eligible to apply at national or 
international master’s degree programs in the same or related 
disciplines. The Department has facilities such as performance 
laboratories, a fitness center and education classes, in addition to 
an Olympic indoor swimming pool, outdoor swimming pool, sports 
halls, football fields, tennis courts, an Olympic athletics field and 
indoor athletics and artistic gymnastics halls. Our department takes 
an active role in the annual festivals and sports organizations of our 
university. Students perform various activities through social and 
sporting clubs.
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Spor Yöneticiliği  Bölümü
Department of Sport Management

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
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Spor Yöneticiliği Bölümü 2007 yılında kurulmuş olup, 2009-2010 Eğitim- 
Öğretim yılında lisans öğrenimine başlamıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü 
programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. 
Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin 
bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. 
Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş 
olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir. Spor Yöneticiliği 
Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan yöneticileri 
yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, 
ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde, spor federasyonları, spor 
kulüplerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları 
ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan 
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve 
memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili 
kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 
organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev 
alabilirler. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini 
yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, 
pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir. Lisans eğitimini başarı ile 
tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde 
İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili 
alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi kampüsünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve 
olanakları kullanılmaktadır.

The Department of Sport Management was established in 2007 and started 
education in 2009-2010. The Sport Management Program applies an 
intensive educational program in Sports Science. The Program is conducted 
to provide opportunities to students in order to take an effective role in 
any organization in the sports industry. Besides theoretical courses, specific 
education is provided on specific sport branches selected by students. The 
Department trains managers who are greatly needed by our country in the 
sports field. Graduates can be employed as managers; in the service units of 
central and provincial organizations of the General Directorate of Youth and 
Sports in accordance with their education and specialty; at different levels in 
touristic hotels, motels and facilities, sports federations, sports clubs; in the 
organization and implementation of the sporting activities in private sports 
halls organizations and businesses which play a part in our social life under the 
name of healthy living; in private and public institutions employing more than 
five hundred workers; and in the relevant staff of local administrations; and 
as professional sports managers in any unit’s organization and application of 
sports activities. While raising sports managers who own the skills to perform 
these tasks, the Department’s program includes courses such as law, business, 
management and organization, communication and marketing. Graduates 
holding a bachelor’s degree are eligible to apply at national or international 
master’s degree programs in the same or related disciplines. The facilities 
of the Faculty within the  campus, are as the following; a fitness center, an 
Olympic indoor swimming pool, an outdoor swimming pool, sports halls, 
football fields, tennis courts, an Olympic athletics field and indoor athletics and 
artistic gymnastics halls.
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Rekreasyon  Bölümü
Department of Recreation
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Rekreasyon bölümü 25.10.2011 tarih de kurulmuş ve 2018-
2019 Eğitim Öğretim yılın da ilk öğrencilerini bölüme almıştır. Bölümün temel 
amacı fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreatif hizmetlerin 
geliştirilmesi, yönetilmesi ve bu hizmetlerin farklı konumdaki birey ve gruplara 
sunulmasında görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesidir. Rekreasyon 
bölümünden mezun öğrenciler değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların 
serbest zaman ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabileceği etkinlikleri 
sunabilme becerileri geliştirme ve örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma 
aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara karar verebilme, planlanma, 
uygulama ve sonuçlandırabilme becerilerini kazanabilmektedir. Rekreasyon 
Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek 
çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Rekreasyon bölümü 
ülkemizde özellikle son yıllarda gelişme kaydetmiş ve geleceğin meslekleri 
arasında görülmektedir. 

Rekreasyon Bölümü Mezunları;
• Turizm alanında;
• Su sporları rekreasyon aktivitelerinde,
• Kara sporları rekreasyon aktivitelerinde,
• Sosyo-Kültürel rekreasyon aktivitelerinde (halk oyunları, dans, müzik, 
festival, sergi vb. gibi),
• Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktivitelerinde,
• Çocuk rekreasyon aktivitelerinde,
• İş Sektörlerinde (Sanayi),
• Yerel yönetimlerde (Belediyeler),
• Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları),
• Üniversitelerde akademik personel olarak, 
• Kamuda ve özel de daha birçok alanda iş imkanı bulabilmektedir.

The Department of Recreation was established on October 25, 2011 and 
accepted its first students in the education year of 2018-2019. The main 
purpose of the Department is to develop and manage the services for 
physical exercises and sports centered leisure time and recreation and to 
raise the human resource who will take part in providing these services to 
individuals and groups in different positions of the society. The graduates 
of the department have the competences to conduct activities to meet the 
leisure time and recreation needs of the society within the changing social 
structure. They also gain skills to decide on, plan, apply and conclude events 
which create active participation opportunities for the society in an organised 
working order. The Department of Recreation has an educational program of 
four years which develops a working area by combining multiple scientific 
and applied disciplines. The Department of Recreation made great progress 
in Turkey particularly in the recent years and is shown among the occupations 
of the future. 

The graduates of the Department of Recreation find jobs in; 
• The tourism sector 
• Water sports recreation activities 
• Land sports recreation activities 
• Socio-cultural recreation activities (folk dances, dance, music, festivals, 
exhibitions and etc.) 
• Recreation activities in the facilities of health tourism 
• Kids recreation activities 
• Business sectors (industry) 
• Local governments (municipalities) 
• The General Directorate of Sports (youth camps) 
• Universities as academic staff
• And many other public and private sectors
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