Ders İçerikleri

SPOR YÖNETİCİLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

YON 141 YÖNETİM BİLİMİNE
GİRİŞ

(4-0) 4

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerini, bölümlerinde okuyacakları derslere esas teşkil
eden, yönetim tanımı, kavramı, süreç ve teorileri konusunda bilgilendiren bir derstir.

SYT 206 SPORDA KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI İDARİ
YAPILAR
(2-0) 2
Türkiye’de ve Dünyada bazı ülkelerin spor kurum ve kuruluşlarının yapısal analizi bu
dersin konusudur.

BES 103 SPOR BİLİMLERİNE
GİRİŞ

(2-0) 2

Spor Bilimlerinde akademik alanların tanımı ile Beden Eğitimi ve Spor mesleğinin
temel kavram ve konuları, Olimpizm felsefesi ve hareketi, serbest zaman ve spor ilişkisi
bu derste tartışılacaktır.

SSA 102 İLK
YARDIM

(1-2) 2

Hayatı tehdit eden durumlarda ilkyardım ilkeleri ve yaralanma, donma, yanık, güneş
çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım
müdahaleleri öğretilecektir.

SYT 102 REKREASYON
PROGRAMLARI

(2-0) 2

Rekreasyon programlaması; program nedir; Program hizmet türleri; kamu, özel, işyeri,
gönüllü ve ticari kuruluşlarda program türlerinin tartışılması. Rekreasyon programcısı
kimdir, liderlik türleri, program alanları ve kaynaklar incelenecektir.

HUK 145 HUKUKA
GİRİŞ

(2-0) 2

Hukuk hakkında genel bilgiler vermek, temel hukuk kuralları, dernekler, vakıflar, ve
şirketler, çeşitli kanun ve yönetmelikler, mevzuat hükümlerinin kısaca anlatılması
hedeflenmiştir.

HAN 101 GENEL
CİMNASTİK

(1-2) 2

Cimnastiğin temelini oluşturan tüm hareket, hareket gruplarının ve çalışan kas
gruplarının temel cimnastik aletleri kullanılarak öğretimi ve uygulanması bu dersin
amacıdır.

HAN 110
ATLETİZM

(2-2) 3

Koşu, atlama ve atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri ile dekatlonpentatlon ve heplatlon gibi birleşik yarışmaların kural bilgi ve becerilerinin öğretimi bu
dersin konularıdır.

SSA108 SPOR ANATOMİSİ VE
FİZYOLOJİSİ

(4-0) 4

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin yapıları,
düzlemler, eksenler, kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana
getirdikleri eklem hareketleri ile sportif hareketlerin fonksiyonel anatomik analizleri ve
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin fonksiyonları
incelenerek fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyum, enerji kaynakları,
antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme ve farklı
ortam ve spor dallarında performans ölçülmesiB u dersin konularıdır.

YDZx 121 YABANCI DİL
I

(2-0) 2

Öğrenci, seçtiği yabancı dilin gramer yapısını öğrenerek sözlü ve yazılı iletişim
becerileri kazanacaktır.

YDZx 122 YABANCI DİL
II

(2-0) 2

Öğrenci, seçtiği yabancı dilin gramer yapısını öğrenerek sözlü ve yazılı iletişim
becerileri kazanacaktır.

TRD 121 TÜRK DİLİ
I

(2-0) 2

Dilin tanımı ve önemi ve dil kültür ilişkisi incelenecektir. Yazı dili ve özellikleri, yazılı
anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri, yazıda plan, tema,
bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı, kompozisyon kavramı, kompozisyon
yazma kuralları ve planları ile seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf
incelemesi ve kompozisyon düzeltme çalışmaları yapılacaktır. Genel anlatım
bozuklukları ile düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme yöntemleri tartışılacaktır.
Çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), biçimsel yazılar (özgeçmiş,
dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.),

makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması,
not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri bu dersin içeriğidir.

TRD 122 TÜRK DİLİ
II

(2-0) 2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru
telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru
tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi
öğretilecektir. Diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için
konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili
unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum,
panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar yapılacaktır. Okuduğunu
anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler,
okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer
öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini
anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler,
dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin
diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi tartışılacaktır.

ATA 121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
I
(2-0) 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi Türkiye’deki bütün üniversitelerde okutulan
zorunlu derslerdendir. Ders Devrim kavramını, Devrim modellerinin sınıflanması,
Devrimin nesnel koşulları ve Türk Devriminin stratejisini sömürgecilik ve bağımsızlık
olgusu içerisinde açıklar. Türk Devriminin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik
gelişme sürecini Devrim öncesi Avrupa’nın genel durumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yapısı ile ele alır. Sömürgeciliğin başlangıcından Lozan Konferansına kadar olan
tarihsel süreci kapsar.

ATA 122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
II
(2-0) 2
Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin devamıdır. Atatürkçü Gelişme
Modeli’nin özelliklerini diğer gelişme modelleri ile karşılaştırarak açıklar. Türkiye
Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma sürecini açıklar. Tam ve mutlak Bağımsızlık İlkesini
İdeolojik Bağımsızlık ile inceleyen bir içeriğe sahiptir.

BES 210 SPOR
TARİHİ

(2-0) 2

Beden eğitimi ve spor uygulamalarının modern çağa kadar geçen süre içerisinde, hangi
uygarlıklarda, hangi zamanlarda ve ne şekilde yapıldığı bu derste sunulmaktadır.

BES 204 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE
İSTATİSTİK

(4-0) 4

Spor bilimlerinde araştırma planlamak, analitik düşünme yeteneği kazanmak, bilimsel
araştırma sistematiğini öğrenmek ve önerileri rapora dönüştürme yeteneği kazanmak
amaçlarına yönelik bir derstir.

BSB 245 BİLİM
FELSEFESİ

(2-0) 2

Bilim ve bilimsel bilgi hakkında bir kavrayış geliştirerek, Bilim Felsefesinin temel
problemleri ve belli başlı çözüm önerilerini tanıtılacaktır. Eleştirel bir bakış açısıyla
bilimsel bilgilerin sorgulanması, eleştirisi ve bu yolla bilimin gelişmesine katkı
sağlanması hedeflenmektedir.

HUK 244 İDARE VE BORÇLAR
HUKUKU

(2-0) 2

İdare Hukuku ile ilgili temel kavramlar, Devlet yapısı ve işleyişi konusunda bilgiler,
İdari Yargı konusunda bilgiler, Borçlar Hukuku ile ilgili temel kavramlar ele alınır.

HAN 113
YÜZME

(2-2) 3

Yüzme sporunun tarihçesi anlatılacaktır. Yüzmeye yeni başlayanlarda su üstünde
kalabilme, yüzme öğretim basamaklaması, dört tekniğin (kurbağalama, serbest, sırtüstü,
kelebek) temel eğitimi verilecektir.

HAR xxx ALAN SEÇİMLİK DERS – 1 (RAKET
SPORLARI)
(2-2) 3
İlgili raket sporunu tanıtmak ve sevdirmekle beraber, ilgili branşın kurallarının
öğretimi, temel tekniklerinin öğretimi ve organizasyonların tertibi dersin amacıdır.

SYT 201 REKREASYON LİDERLİĞİ VE
PROGRAMLAMASI

(2-0) 2

Rekreasyon programlarının oluşmasına yol açan görüşler ve ilkeleri belirtmek,
rekreasyon programlarının içerikleri ve yapılarını tanıtmak, rekreasyon liderliği ve
çeşitleri hakkında bilgilendirmek dersin amacıdır.

SYT 203 SPOR
MEDYASI

(2-0) 2

Öğrenciyi genel olarak medya konusunda bilinçlendirmek, spor medya ilişkisini
anlatmak dersin amacıdır.

MUH 245 GENEL
MUHASEBE

(4-0) 4

Bu derste, spor yöneticiliği bölümü öğrencileri için gerekli olan muhasebe kavramları,
muhasebe teknikleri ve mali tablolar öğretilerek bu konularda bilgi sahibi olmalarına
çalışılmaktadır.

PSA 206 SPOR
SOSYOLOJİSİ

(4-0) 4

Spor sosyolojisi, sporun toplumsal anlamlarını sosyolojinin yöntem ve araştırma
teknikleriyle inceleyen bir disiplindir. Sporun gerek kendi içindeki farklılaşmaları,
gerekse değişik toplumsal grup ve kategoriler için ifade ettiği anlamları belirlemek;
aile, eğitim, iktisat, siyaset ve din gibi makro toplumsal kurumlarla ilişkilerini ortaya
koymak spor sosyolojisinin başlıca amaçları ve bu dersin konusudur.

SYT 301 SPOR TEKNOLOJİSİ VE
ERGONOMİSİ

(4-0) 4

Spor tesislerinin yapısı ve tesislerdeki teknolojik gelişmelerin ergonomik açıdan
incelenmesi anlatılacaktır.

SYT 202 KARİYER YÖNETİMİ VE
GİRİŞİMCİLİK

(2-0) 2

BESYO öğrencilerinin geleceklerini daha iyi tayin etmek ve belirlemelerinin yanı sıra;
girişimcilik ruhunu kazandırmalarına yardımcı olarak kendi performanslarını
yükseltmeleri bu dersle amaçlanmaktadır.

HAN 207 GENEL ANTRENMAN
BİLGİSİ

(4-0) 4

Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri,
yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık
planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor
yeteneklerin geliştirilmesi bu dersin konularıdır.

SYT 308 SPOR
YÖNETİMİ

(2-0)2

Spor yönetiminin kendine has özelliklerini ortaya koyarak yönetim açısından önemli
hususların sunulması

SYT 323 SPOR
İŞLETMECİLİĞİ

(2-0) 2

Sporda yönetim ve işletme konularını bütünsel olarak ele almak bu dersin amacıdır.

SYT 302 SPOR İKTİSADI VE
POLİTİKASI

(2-0) 2

Günümüz spor sektörünün ekonomik önemini giderek artmaktadır. Bu derste
yöneticilikte bilinmesi gereken spor iktisadı kavramları, Türk ekonomi politikasında
sporun yeri ve sorunları tanımlanmaktadır.

HAR xxx ALAN SEÇİMLİK DERS – 2 (TAKIM
SPORLARI)
(2-2) 3
İlgili takım sporunun genel tanımının yapılması, kurallarının anlatılması, teknik
becerilerin öğretim şekli ve turnuva organizasyonlarının uygulanması dersin amacını
oluşturmaktadır.

HUK 344 SPOR
HUKUKU

(2-0) 2

Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin
konularıdır.

İK 345 İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

(2-0) 2

İnsan kaynakları yönetimi dersidir; kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için
üretim sürecinin önemli bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.

HAR xxx ALAN SEÇİMLİK DERS – 3 (BİREYSEL
SPORLAR)
(2-2) 3
İlgili bireysel sporun genel tanımının yapılması, kuralları, teknik öğretim sistemleri ve
turnuva organizasyonlarının uygulanmasının öğretimi dersin amacını oluşturmaktadır.

SYT 321 SPOR
GAZETECİLİĞİ
(2-0)
2Öğrenciyi genel gazetecilik konusunda bilinçlendirmek, spor gazeteciliğini anlatmak
dersin amacıdır.

SSA 307 HERKES İÇİN
SPOR

(1-2) 2

Herkes için sporun dünyada ve ülkemizde toplumsal ve kültürel anlamı ve önemi,
federasyonun görevleri ve geliştirilmesi, insanın spora hazırlanması, antrenman
programlarının düzenlenmesi, egzersiz ortamlarının oluşturulması ve düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.

PSA 203 SPOR
PSİKOLOJİSİ

(2-0) 2

Psikoloji ve bunun bir alanı olan spor psikolojisi bağlamındaki bu derste genel bilgilere
ilaven temel kavramlar, gelişmeler, spor psikolojisinin ele aldığı konular ve sorunlar
hakkında bilgi verilmektedir. Sporda başarı için gerekli psikolojik faktörler ve sporda
psikolojik hazırlık yöntemleri dersin konularıdır.

SYT 306 SPOR
PAZARLAMASI

(4-0) 4

Bu derste spor örgütlerinin amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor
hizmetlerinin ve düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış
çabalarının planlanması ve uygulanması süreci anlatılmaktadır.

SYT331 YEREL YÖNETİMLER REKREASYONU VE SPOR
YÖNETİMİ
(2-0) 2 Yerel yönetimlerin hizmet sundukları
çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal
tabakadaki kişilere; okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde hastanelerde
huzurevlerinde, hapishanelerde v.d. kapalı ve açık alan tesislerinde rekreasyon ve spor
yönetimi hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı, dersin amacını oluşturmaktadır.

SYT 326 SPOR VE
TURİZM

(2-0) 2

Spor turizmin, spor turizmi kavramını nasıl ve ne şekilde oluştuğunu ve sporun
turizmdeki gelişimi incelenir. Günümüzde her yönüyle gelişen ve endüstrileşen spor
turizminin sportif, sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerinin önemi, turizmin
geleceği üzerinde durulur.

SYT 381 İLETİŞİM VE
TOPLUM

(2-0) 2

Öğrenciyi genel olarak iletişim konusunda bilinçlendirmek, iletişim ve toplum ilişkisini
anlatmak.

SYT 380 İLETİŞİM
TEORİLERİ

(2-0) 2

Felsefe, sosyoloji, siyaset, ekonomi, edebiyat, estetik gibi disiplinlerin kesişme
noktasında Eleştirel Teori sosyal bilimlerde önemli yeri olan bir sosyal teoridir. Derste
eleştirel teorinin iletişim ve medya çalışmalarına katkısı üzerinde durulacaktır

SYT 441 TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ

(2-0) 2

Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş
sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır
hata prensibine dayalı olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, işletmenin tüm iç ve
dış çevresinin katılımı ile gerçekleşmesini hedeflemektedir. Bu amaçla yönetim ve
organizasyon yapısında insan unsurunu sürekli eğitim ve gurup çalışması yoluyla ön
plana çıkaran, sürekli gelişim ilkesi ile işletmenin rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan
ve bunların üst düzeyde liderlik anlayışı ile gerçekleşebileceğini savunan çağdaş bir
yönetim anlayışı olarak dersin konusudur.

BES 404 GELENEKSEL
SPORLAR

(2-0) 2

Geleneksel spor dallarımızın tarihsel geçmişi, tanımı, kuralları ve günümüzdeki yeri
dersin konusudur.

SYT 411 SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
I
(4-0) 4
Dersin amacı öğrencinin öğrenme ve öğretme sorumluluğunu birlikte alması, analitik
düşünme yeteneğini geliştirmesi, sorun çözümünde alternatifler bulması ve doğru karar
verme yeteneğini geliştirmesidir.

SYT 333 YÖNETİM
PSİKOLOJİSİ

(2-0) 2

Yönetim ve davranış bilimlerini bütünleştirerek örgütlerde insanı ve işi birlikte
değerlendiren, insan ve örgütsel süreçleri bütünsel olarak ele alan bu bilimsel alan
dersin konusudur.

SYT 300 SPOR VE REKREASYON YÖNETİMİ
UYGULAMASI
(0-0) 0
Öğrencilerin kuramsal bilgilerini çalışma yaşamıyla pekiştirmek, spor işletme veya
kuruluşlarında gözlem yapmalarını sağlayarak kişisel gelişmelerine katkıda
bulunmaktır.

SYT 412 SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
II
(4-0) 4
Dersin amacı öğrencinin öğrenme ve öğretme sorumluluğunu birlikte alması, analitik
düşünme yeteneğini geliştirmesi, sorun çözümünde alternatifler bulması ve doğru karar
verme yeteneğini geliştirmesidir.

HAR xxx ALAN SEÇİMLİK DERS – 4 (GÖSTERİ
SPORLARI)
(2-2) 3
Ritmik Cimnastik, duygu ve düşüncelerin sanatsal bir yaklaşımla ve koreografik
özellikler içinde sunulmasıdır. Dersin temel amacı; serbest vücut hareketlerinin ve
değişik özelliklerdeki aletlerin (ip, çember, top, labut, kurdele) teknik kullanımlarının
öğretilmesidir. Hareket kombinasyonlarının estetik ve zarafet bütünlüğü içinde, müzik
eşliğinde uyumlu ve akıcı bir şekilde sergilenmesine ilişkin temelin yerleştirilmesi ve
bu yöndeki becerilerin kavratılması amaçlanmaktadır.

SYT 303 SPORDA HALKLA
İLİŞKİLER

(4-0) 4

Genel olarak halkla ilişkiler uygulamaları ve spora uyarlama bu dersin konusudur.

SYT 312 SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE
MUHASEBE
(2-0) 2
Bu ders spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe tekniklerinin incelenmesi
amaçlamaktadır.

SYT 493 İŞYERİ
REKREASYONU

(2-0) 2

İş yeri rekreasyonun felsefesi, tarihsel gelişimi, dinamikleri ile program ve hizmet
alanları tartışılacaktır. İşyerlerinde rekreasyonel sporlar, spor dışı serbest zaman
program ve hizmet alanları incelenecektir.

SYT 428 REKREASYONUN
ESASLARI

(2-0) 2

Rekreasyon ve serbest zaman teorisi; rekreasyon alanında toplumsal kurumlar felsefesi
ve tarihsel gelişimi incelenecektir. Özellikle kamu, iş yeri, özel, gönüllü ve diğer
rekreasyon kurumlarının analizi yapılacaktır. Kariyer alanları ve 21. yy.’da
rekreasyonun gelişimi irdelenecektir. Rekreasyon ortamında liderlik, rekreasyon
pazarlaması ve promosyon türleri tartışılacaktır.

HAR 465 DOĞA SPORLARI -I (KARA
SPORLARI)

(1-2) 2

Rekreasyonel kara sporlarının tanıtımı ve temel uygulama eğitimleri anlatılacaktır.

SYTM 466 DOĞA SPORLARI-II (SU
SPORLARI)

(1-2) 2

Rekreasyonel su sporlarının tanıtımı ve temel uygulama eğitimleri anlatılacaktır.

SYT 422 ENGELLİ SPORLARI VE
ORGANİZASYONU

(2-0) 2

Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve
sınıflandırılmaları, zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilerde beden eğitimi ve spor
öğretimi, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden
eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler öğretilecektir.

SYT 435 SPORDA
SATIŞ

(2-0) 2

Satış tanım, kavram, teknikleri ile satışçılık konuları açıklanmaktadır.

SYT 438 SPORDA SATIŞ
YÖNETİMİ

(2-0) 2

Satış eylemlerini planlamak, uygulamak ve denetimi konularında bilgilendirmek

SYT 480 SPORDA
SPONSORLUK

(2-0) 2

Öğrencileri sponsorluk mevzuatı, türleri, sponsorluk anlaşmaları ve taraflara
sağlayacağı yararlar konusunda bilgilendirmek dersin amacıdır.

SYT 351 POPÜLER KÜLTÜRLER VE
SPOR

(2-0) 2

Kültürün tanımı yapılarak, toplum ve kültür ilişkisini açıklamak, küreselleşen dünyada
popüler kültürlerin toplumlar üzerindeki etkilerini incelenmek amaçlanmaktadır.

SYT 434 SPORDA REKLAM VE REKLAM
YÖNETİMİ

(2-0) 2

Spor ve reklam, reklam yönetim kavramlarının öğretilmesi ve reklam çeşitleri, sporda
reklam ve reklam yönetiminin çeşitli boyutlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.

PAZ 446 ELEKTRONİK ORTAMDA
PAZARLAMA

(2-0) 2

Spor hizmeti satan kuruluşlarda elektronik ortamın, kuruluşun pazarlama bölümünün
geleneksel yapısı üzerinde oluşturduğu değişimin etkileri ve meydana getirdiği
fırsatların açıklanması dersin amacıdır.

