
 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

MUNZUR UNIVERSITY FACULTY OF SPORTS SCIENCES SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT COURSE CONTENTS 

1. YIL –  

I. Yarıyıl 

 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS İçerik Türkçe Content English 

TRD 101 Türkçe 1. Yazılı Anlatım 2 0 2 2 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve 

önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, 

anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, 

nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin 

türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma 

aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal 

bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma 

uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı 

uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 

The definition and importance of language; literary 

language and its features, the external structures and rules 

in written expression, punctuation and dictation rules, 

planning, theme, point of view, constructive ideas in 

writing. Paragraph writing; the concept of composition, 

the principles and stages of composition, editing of 

compositions, general expression disorders, thinking and 

expression of thoughts, types of writtings; formal and 

informal writings, planning of essay, summarizing 

techniques. 

 

YDİ 101 Yabancı Dil I. 3 0 3 2 

Öğrencilere temel İngilizce bilgilerinin verilmesi, 

dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu 

anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin 

orta düzeyde geliştirilmesi. 

Providing students with basic knowledge of English, 

developing the skills of listening comprehension, self-

expression, reading comprehension, and self-expression 

in writing. 

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 

İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı 

Devleti'nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli 

Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, 

devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, 

Lozan Barış Antlaşması. 

Definition of the Revolution and the Turkish 

Revolution, the collapse of the Ottoman Empire, the 

War of Independence, the War of Independence, the 

congresses, relations with states and agreements, the 

Lausanne Peace Treaty. 

YÖN 101 Beden Eğitimi Bilimine Giriş 3 0 3 4 

Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve 

Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden 

Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer 

Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek 

Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor 

Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve 

Başarının Temelleri 

To introduce the Concepts in Physical Education and 

Sport; Place of Physical Education and Sport in Education 

and Training; Physical Education and Sport: Aims, 

Philosophy, Relationship with Other Sciences; Future of 

Professional Fields in Physical Education and Sports; 

Basic Principles of Different Physical Education and 

Sports Approaches; Basics of Development and Success 

in Sports 



YÖN 103 Yönetim Bilimi 3 0 3 4 

Yönetime dair temel kavramlar, yönetimin niteliği, 

önemi, yönetim düşüncesinin doğuşu, tarihi, gelişimi, 

yönetim fonksiyonları, evrensel yönetim teorileri 

incelenerek yönetim biliminin temellerinin oluşturulması. 

Basic concepts of management, the nature of 

management, its importance, the birth of management 

thought, its history, development, management functions, 

and the formation of the foundations of management 

science by examining universal management theories. 

YÖN 105 Genel Cimnastik 3 2 4 6 

Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen 

alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli 

bireysel ve eşli hareketler, 

Definition of general gymnastics, historical development, 

order exercises, free individual and paired movements, 

instrumental individual and paired movements, 

YÖN 107 Hukuka Giriş 3 0 3 4 

Hukuk Kavramı, Hukukun belli başlı alanları, Hukukun 

Bölümleri, Dalları, Özel Hukuk, Medenî Hukuk, Borçlar 

Hukuku, Ticaret Hukuku, Kamu Hukuku (Anayasa 

Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku), Hak kavramı, 

Kişilik Hakları 

The Concept of Law, Major Areas of Law, Sections of 

Law, Branches of Law, Private Law, Civil Law, Law of 

Obligations, Commercial Law, Public Law 

(Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law), 

Concept of Right, Personality Rights 

YÖN 109 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 3 2 4 6 

İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri 

İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC 

kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, 

dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda 

ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım 

Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde 

ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar 

(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar, 

zorlanmalar ve ilkyardım. 

Social Preference of First Aid; First Aid Targets First 

Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the 

rule? teaching of application. General information about 

respiration, circulation and nervous system First aid in 

accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in 

the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions 

requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, 

twists, difficulties and first aid. 

DİJ111 Dijital Okur Yazarlık 2 0 2 3 

Dijital dönüşüm kavramı, dijital dönüşümde yeni öğrenme 

yaklaşımları ve yeni öğrenme yaklaşımlarına uygun dijital 

ortamlar, dijital ortamlarda çeşitli etkileşim türleri ve 

özellikleri, dijital ortamda iletişim tasarımına ilişkin temel 

beceriler ile öğrencilerin kendi öğrenmelerini 

yönetmelerini sağlayacak dijital platformlar. 

The concept of digital transformation, new learning 

approaches in digital transformation and digital 

environments suitable for new learning approaches, 

various types and characteristics of interaction in digital 

environments, basic skills of communication design in 

digital environment, and digital platforms that will enable 

students to manage their own learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. YIL –  

II. Yarıyıl 

Dersin Kodu Dersin Adı T   U K AKTS İçerik Türkçe Content English 

TRD 102 Türkçe II Sözlü Anlatım 2 0 2 2 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü 

anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, 

konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma 

örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları 

ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme. 

Basic features of verbal language and verbal 

communication, verbal expression, unprepared and 

prepared speech stages, types of speech, verbal expression 

practices, studies on speaking examples, oral expression 

practices and correcting language and expression errors in 

speech. 

YDİ 102 Yabancı Dil II 3 0 3 2 

Öğrencilerin dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, 

okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme 

becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

Developing the students' skills of listening 

comprehension, self-expression, reading comprehension, 

and self-expression in writing. 

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2 

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında 

Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan 

İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal 

Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk 

Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı 

Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye 

Political Reforms, Legal Reforms, Educational and 

Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, 

Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in 

the World War II, Turkey Between 1950- 1960. 

YÖN 102 Yaşam Boyu Spor 2 2 3 4 

Yaşam Boyu Sporun Tanımı, Yararı, Yaygınlaşması, 

Dünyada Ve Türkiye’deki Yaşam Boyu Spor Anlayışı, 

Sağlık İçin Spor, Rekreasyon İçin Spor, Çocuklar, 

Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Aileler ve Engelliler İçin 

Spor, İnsan yaşamının farklı gelişim evrelerine dönük 

sporsal etkinliğin seçimi ve programlanması, Outdoor 

Sporlar konularının yanı sıra Yerel Yönetimlerde Spor ile 

Herkes İçin Spor Federasyonunun temel görev, işleyiş ve 

herkes İçin sporu örgütleyici, düzenleyici rolü temalarını 

kapsamaktadır. 

Lifetime Sports Definition, Benefits of Spread of Life In 

And in Turkey, the world Lifetime Sports Conception, 

Sport for Health, Sport For recreation, Children, Youth, 

Women, Seniors, Sports for families and disabled people, 

the choice of facing athletic events to different 

developmental stages of human life In addition to the 

topics of Outdoor Sports, Sports in Local Authorities and 

the basic task, functioning and the organizing and 

regulatory role of the Federation of Sports for All. 

YÖN 104 Spor Tarihi 3 0 3 5 

Spor tarihinin anlam ve önemi, dünya’da değişik 

coğrafyalarda beden eğitimi, egzersiz ve sporun tarihsel 

gelişimi ve spor tarihinin kaynakları. 

The meaning and importance of the history of sports, 

physical education in different geographies around the 

world, the historical development of exercise and sports, 

and the sources of the history of sports. 

YÖN 106 Atletizm 3 2 4 6 

Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması 

Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu 

çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini 

kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici 

alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve 

koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar 

Basic characteristics of athletism and classification of 

athletics. Medium and long distance running, medium and 

long distance running studies. Shot put techniques. 

Exercises to gain shot put technique. Exercises to improve 

shot put technique Long jump techniques speed running 

and running control studies to improve long jump 



Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve 

reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış 

şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar 

Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma 

koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma 

teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada 

tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; 

Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak 

değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme 

teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit 

atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin 

tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış 

pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici 

alıştırmalar 

technique Techniques of short distance running; jogging 

technique and reaction exercises starting patterns in short 

distance running exercises to gain continuity in speed and 

speed High jump techniques, running and jumping in high 

jump; techniques developing studies Disc throwing 

techniques; studies to gain technique, studies to improve 

technique in disc assignment Midterm Exam Flag races; 

Preparatory exercises for relay races. Flag changing types, 

techniques of handing the flag stick. Improving technique 

in relay racing Javelin throwing; Preparing exercises for 

shooting technique, holding and carrying javelin and 

rhythm exercises. 

YÖN 108 İktisada Giriş 3 0 3 3 

İktisadın temel ilkeleri, kavramlar, tüketici davranışları, 

arz talep esneklik, üretim maliyetler ve firma davranışı, 

mal ve faktör piyasaları, makroekonomi, milli gelir, para 

banka, toplam talep, toplam arz konuları 

Basic principles of economics, concepts, consumer 

behavior, supply demand flexibility, production costs and 

firm behavior, goods and factor markets, 

macroeconomics, national income, money bank, 

aggregate demand, aggregate supply issues 

.... . . Bireysel Sporlar 1* ( ………….)      

YÖN 110 BİREYSEL SPORLAR 1 YÜZME 3 2 4 6 

Yüzmenin tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, 

bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları 

ile su içinde temel hazırlık çalışmaları (su üstünde 

durabilme ve ilerleme), serbest, sırt üstü ve 

kurbağalama tekniklerinde ayak vuruşu, kol çekişi, 

nefes alma, koordinasyon sağlama ve dönüş ve 

dalışlar.  

Definition of swimming, its history, physiological effects, 

scientific principles, competition and safety rules, basic 

preparation exercises in water (floating and progressing), 

free kick, backstroke and breaststroke techniques, toe 

kick, arm pull, breathing, coordination and turning and 

dives. 

YÖN 112 BİREYSEL SPORLAR 1 BOKS 3 2 4 6 

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, teknikleri, saha 

ve kıyafet bilgileri, boks sporuna ait ısınma ve 

aldatma çalışmaları, vuruş müsabaka ve hakemlik 

bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi. 

Definition and history, basic techniques, techniques, field 

and dress information, warm-up and cheating exercises of 

boxing, kick competition and refereeing information and 

application theories. 

YÖN 114 BİREYSEL SPORLAR 1 BADMİNTON 3 2 4 6 

Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada 

badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli 

müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, 

kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin 

tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, 

backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve 

servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. 

History, badminton in Turkey, badminton in the world, 

rules of the game, introduction of equipment in single and 

double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, 

introduction of singles and doubles measures, explanation 

of technical terms, forehand, backhand, forehand vole, 

backhand vole , dunk and serve, general information 

about refereeing knowledge. 



YÖN 116 
BİREYSEL SPORLAR 1 GÜREŞ 

(ERKEK) 
3 2 4 6 

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait 

ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri, 

müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama 

teorilerinin verilmesi 

Definition and history, basic techniques, warm-up and 

paired exercises of wrestling, field and dress information, 

competition and refereeing information and application 

theories. 

YÖN 118 BİREYSEL SPORLAR 1 KAYAK 3 2 4 6 

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik 

etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik 

kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun 

malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, 

dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı 

geçişler)  

Definition of Ski Sport, its history, physiological effects, 

scientific principles, competition and safety rules and 

basic skills (Selection of suitable materials to be used, 

snow plow, flat slide, turns and slalom belts and door 

recognition and door transitions) 

YÖN 120 BİREYSEL SPORLAR 1 TENİS 3 2 4 6 

Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun 

kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme 

tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, 

teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması, teknik 

terimlerin açıklanması, forehand backhand, 

forehand vole, backhand vole, smaç ve servis 

dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 

2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik 

bilgisi hakkında genel bilgiler. 

Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of 

the game, introduction of materials in single and double 

competitions, racket, ball, net, clothing, field size, 

introduction of singles and doubles measurements, 

explanation of technical terms, forehand backhand, 

forehand vole, backhand vole, General information about 

dunk and serve rank tournaments, 1st degree tournaments 

and 2nd degree tournaments, classification tournaments, 

refereeing information. 

YÖN 122 BİREYSEL SPORLAR 1 DAĞCILIK 3 2 4 6 

Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, 

çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, 

doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, 

etkinlik planlama ve değerlendirme. 

Definition, historical development, characteristics of 

natural life, environmental protection, hiking, directional 

knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-

descent, event planning and evaluation. 

YÖN 124 BİREYSEL SPORLAR 1 MASA TENİSİ 3 2 4 6 

Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, 

oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda oyun 

kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik 

terimlerin açıklanması, forehand, backhand, ve servis, 

hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin 

verilmesi 

Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the 

world, game rules, game rules in single and double 

competitions, racket, ball, net, clothing, field size, 

explanation of technical terms, forehand, backhand, and 

service, general information about refereeing information 

and giving theories 

YÖN 126 BİREYSEL SPORLAR 1 BİSİKLET 3 2 4 6 

Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, spor, ulaşım ve rekreasyonel 

amaçlı bisiklet kullanımı arasındaki farklar, bisiklet disiplinlerine 

özgü ekipman, yarışma kuralları ve temel beceriler, sürüş tekniği, 

güvenli sürüş, bisiklet seçimi, temel bisiklet bakımı, bisiklette 

performansı etkileyen anatomik, aerodinamik, biyomekanik ve 

fizyolojik unsurlar 

Definition, historical development, types of races, differences between 

sports, transportation and recreational bicycle use, equipment specific to 

cycling disciplines, competition rules and basic skills, driving technique, 

safe riding, bicycle selection, basic bicycle maintenance, anatomical, 

aerodynamics that affect performance in cycling, biomechanical and 

physiological elements 



YÖN 128 BİREYSEL SPORLAR 1 ORYANTRİNG 3 2 4 6 

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, 

saha, malzeme ve oryantring kuralları hakkında genel 

bilgiler. 

General information about its definition, historical 

development, basic techniques, tactics and skills, field, 

materials and orienteering rules. 

YÖN 130 
BİREYSEL SPORLAR 1 STEP 

AEROBİK 
3 2 4 6 

Step aerobikile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, 

kullanılan malzeme, step çalışmaları ve uygulamanın 

teorilerinin verilmesi. 

Giving basic tactical and technical applications of step 

aerobics, materials used, step studies and theory of 

application. 

YÖN 132 BİREYSEL SPORLAR 1 OKÇULUK 3 2 4 6 

Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile 

ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi 

kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve 

teorilerinin verilmesi. 

Definition and history, basic techniques, basic postures 

and positions related to archery, information on materials 

used such as arrows, bows, applications and theories. 

YÖN 134 BİREYSEL SPORLAR 1 İZCİLİK 3 2 4 6 

İzciliğin tanımı ve tarihçesi, izciliğin basamakları, 

izcilikte oba sistemleri, izcilik teşkilatları, yürüyüşler, ilk 

yardım, izci üniforma işartetleri ve kurallar, izcilikte 

önemli teknik bilgiler. 

Definition and history of scouting, steps of scouting, oba 

systems in scouting, scouting organizations, marches, first 

aid, scout uniform signs and rules, important technical 

information in scouting 

 

 

2.YIL 

III. Yarıyıl 

 Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 
İçerik Türkçe Content English 

 

YÖN 201 Kış Sporları Kampı 2 2 3 2 

Kampçılık nedir? Dünyada kampçılığın doğuşu ve yayılışı. 

Türkiye'de kampçılığın doğuşu ve yayılışı. Doğa sporlarına 

giriş ve tanımlar, doğal yaşam kavramı ve özellikleri, 

etkinlik planlama ve organizasyon bilgisi, doğa yürüyüşü, 

kampçılıkla ilgili temel kavram ve teknikler, doğada yer 

yön belirleme, doğada karşılaşılabilecek riskler ve 

tehlikeler ve korunma yöntemleri, kar türleri ve özellikleri, 

çığ bilgisi ve karlı alanlarda barınak yapma. 

What is camping? The birth and spread of camping in the 

world. The emergence and spread of camping in Turkey. 

Introduction to nature sports and definitions, concept and 

characteristics of natural life, event planning and 

organization knowledge, hiking, basic concepts and 

techniques related to camping, determining the location in 

nature, risks and dangers and protection methods that may 

be encountered in nature, snow types and features, 

avalanche knowledge making shelter in snowy areas. 

 

YÖN 203 Spor Fizyolojisi 3 2 4 6 

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve 

sistemlerin fonksiyonları., insan organizmasının fiziksel 

eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, 

Antrenmanın fizyolojik temelleri, Yorgunluk, toparlanma, 

doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın uyumu ve 

performansın ölçülmesi. 

 

Functions of cells, tissues, organs and systems that make 

up the human body. Short and long term adaptation of the 

human organism to physical exertion, energy sources, 

physiological bases of training, fatigue, recovery, doping, 

nutrition, adaptation of the organism to different 

environments and performance measurement. 



 

YÖN 205 Genel İşletme Bilgisi 3 0 3 4 

İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar, 

İşletmelerin amaçları ve sınıflandırılması, İşletmenin 

kuruluş yeri, İşletme fonksiyonları. 

Business and basic concepts related to business 

administration, purposes and classification of businesses, 

establishment place of business, business functions. 

 

YÖN 207 Türkiye’nin Yönetim Yapısı 3 0 3 4 

Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve 

unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve 

merkezi ve mahalli idareler, Türkiye'nin siyasi ve idari 

teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı hizmet 

bakımından yerinden yönetim kuruluşları. 

Management concepts, management systems, government 

directions and elements of centralized and decentralized 

management concepts and central and local governments, 

political and administrative organization of Turkey's 

legislative, executive and judicial services in terms of site 

management organizations. 

 

YÖN 209 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 4 

Sosyolojinin tanımı, alanı, gelişimi, diğer bilimlerle 

ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkileri sosyal 

kavramlar ve kurumların açıklanması (aile, ekonomi, din, 

eğitim.vs) sosyal yapı, sosyalleşme, sosyal ilişki ve sosyal 

gruplar hakkında bilgi verilmesi 

Definition of sociology, its field, its development, its 

relationship with other sciences, culture, gender and media 

relations, explaining social concepts and institutions 

(family, economy, religion, education, etc.), providing 

information about social structure, socialization, social 

relations and social groups 

 

YÖN 211 Spor Yönetimi I 3 0 3 4 

Spor yönetimi kavramı, niteliği ve özelliği, Spor yönetim 

modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişimi, 

Mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teorileri 

ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması. 

Sports management concept, nature and property, sport 

management models, historical development of sport 

management in Turkey, Examination of the existing 

structure, universal theories and functions of management 

in terms of sports management. 

 YÖN . . . Takım Sporları 1* (……………)      

 

YÖN 213 TAKIM SPORLARI 1 BASKETBOL 3 2 4 6 

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürtme, şut, 

ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, 

takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve 

kuralları  

Definition, history, basic stance, passing, dribbling, 

shooting, rebounds, deceptions, individual and team 

defense, team attack, fast attack, game systems and rules 

 

YÖN 215 TAKIM SPORLARI 1 FUTBOL 3 2 4 6 

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top 

sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım 

savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve 

kurallar.  

Definition, history, basic stance, passing, ball control, 

dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual 

and team defense, team offense, game systems and rules. 

 

YÖN 217 TAKIM SPORLARI 1 HENTBOL 3 2 4 6 

Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola 

özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar, hentbol 

topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha 

bilgileri, pas, kale atışları,, top sürme ve tip yapma, 

aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım 

hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. 

 

Definition and history of handball, game rules, handball-

specific warm-up, handball-specific educational games, 

handball ball practice exercises, basic stance, field 

information, passing, goal shots, dribbling and tipping, 

deceptions, individual and team defense, team attack, game 

systems and rules. 



 

YÖN 219 TAKIM SPORLARI 1 VOLEYBOL 3 2 4 6 

Voleybolun tanımı, dünyada  ve  Türkiye’de voleybolun 

gelişim  evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak 

pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve 

teknikleri, servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri 

(plonjon), top karşılama, hücum karşılama, Defans 

çalışması, oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, 

köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, 

voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi. 

Definition of volleyball, development stages of volleyball 

in the world and in Turkey, warming up and stretching in 

volleyball, finger pass types and techniques, cuff pass 

types and techniques, serve, slam dunk, block techniques; 

falling techniques (plonjon), ball receiving, attacking, 

defending, the duties and places of the players (setter, 

setter cross, middle player, corner attacker, libero), 

learning the rules of the game in volleyball. 

 

2.YIL 

IV Yarıyıl 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS İçerik Türkçe Content English 

YÖN 202 Yaz Sporları Kampı 2 2 3 2 

Kampçılık nedir? Dünyada kampçılığın doğuşu ve yayılışı. 

Türkiye'de kampçılığın doğuşu ve yayılışı. Doğa sporlarına 

giriş ve tanımlar, doğal yaşam kavramı ve özellikleri, 

etkinlik planlama ve organizasyon bilgisi, doğa yürüyüşü, 

kampçılıkla ilgili temel kavram ve teknikler, doğada yer 

yön belirleme, doğada karşılaşılabilecek riskler ve 

tehlikeler ve korunma yöntemleri ve barınak yapma. 

What is camping? The birth and spread of camping in the 

world. The emergence and spread of camping in Turkey. 

Introduction to nature sports and definitions, natural life 

concept and its features, event planning and organization 

knowledge, hiking, basic concepts and techniques related to 

camping, determining the location in nature, risks and 

dangers that may be encountered in nature and protection 

methods, and sheltering. 

YÖN 204 Sporda Risk Yönetimi 2 2 3 4 

Riskle ilgili temel kavramlar, risk algısı, risk yönetiminin 

önemi, spor, spor tesisi, spor ekinlikleri, spor 

yaralanmalarında risk yönetimi. 

Basic concepts related to risk, risk perception, importance 

of risk management, risk management in sports, sports 

facilities, sports activities, sports injuries. 

YÖN 206 Antrenman Bilgisi 3 0 3 4 

Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri 

ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji 

metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor 

yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve 

kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması 

ve örnek antrenman şekilleri. Yorgunluk, toparlanma, 

antrenman bölümleri, planlaması, mikro, makro, yıllık 

planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sür antrenman, 

sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerin geliştirilmesi. 

Definition of training, aims, planning principles, types and 

supercompensation theory. Energy metabolism in sports, 

loading methods, basic biomotor skills and their relations 

with each other. Describing the basic characteristics of 

speed, endurance and strength training and sample training 

types. Fatigue, recovery, training sections, planning, micro, 

macro, annual planning, loading and basic principles, 

driving training, skill selection in sports, development of 

biomotor skills. 

YÖN 208 Spor Organizasyonlarının Planlanması 3 0 3 4 

Yönetim, organizasyon konularında temel terimlerin 

kavratılması, spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve 

ilkeleri hakkında genel bilgiler, uygulama çeşitleri ve 

teknikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar. 

Understanding of basic terms in management and 

organization issues, general information about the 

organization and principles of sports organizations, 

application types and techniques, problems encountered in 

practice. 



YÖN 210 Spor Ekonomisi 3 0 3 4 

Spor Endüstrisi ve Ekonomisi, Spor ve Ekonomi İlişkisi, 

Sporun Ekonomik Etkileri, Spor pazarının gelişimi, Milli 

ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, 

Ticari, kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, 

Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor 

ürününün maliyet – fayda analizi. 

Sports Industry and Economy, Relationship between Sport 

and Economy, Economic Effects of Sport, Development of 

the sports market, National economy and sports, Economic 

importance of sports, Sport demand, Sports supply 

decisions of commercial, public and voluntary sectors, 

Product and cost, pricing of sports services, cost - benefit 

analysis. 

YÖN 212 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3 0 3 4 

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca 

araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada 

problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve 

önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. 

Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve 

uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama 

teknikleri. 

Science and research basic concepts, main research types, 

methods and models, problems, methods, findings and 

comments in research, ways to present results and 

suggestions. Ways to obtain information, selection and 

application of appropriate statistics, research proposal and 

report preparation techniques. 

YÖN .. Takım Sporları 2* ( ……………..)      

YÖN 214 TAKIM SPORLARI 2 BASKETBOL 3 2 4 6 

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürtme, şut, 

ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, 

takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve 

kuralları  

Definition, history, basic stance, passing, dribbling, 

shooting, rebounds, deceptions, individual and team 

defense, team attack, fast attack, game systems and rules 

YÖN 216 TAKIM SPORLARI 2 FUTBOL 3 2 4 6 

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top 

sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım 

savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve 

kurallar.  

Definition, history, basic stance, passing, ball control, 

dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and 

team defense, team offense, game systems and rules. 

YÖN 218 TAKIM SPORLARI 2 HENTBOL 3 2 4 6 

Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola 

özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar, hentbol 

topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, 

pas, kale atışları,, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, 

bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun 

sistemleri ve kurallar. 

Definition and history of handball, game rules, handball-

specific warm-up, handball-specific educational games, 

handball ball practice exercises, basic stance, field 

information, passing, goal shots, dribbling and tipping, 

deceptions, individual and team defense, team attack, game 

systems and rules. 

YÖN 220 TAKIM SPORLARI 2 VOLEYBOL 3 2 4 6 

Voleybolun tanımı, dünyada  ve  Türkiye’de voleybolun 

gelişim  evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak 

pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, 

servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), 

top karşılama, hücum karşılama, Defans çalışması, 

oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe 

hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, voleybolda 

oyun kurallarının öğrenilmesi. 

Definition of volleyball, development stages of volleyball 

in the world and in Turkey, warming up and stretching in 

volleyball, finger pass types and techniques, cuff pass types 

and techniques, serve, slam dunk, block techniques; falling 

techniques (plonjon), ball receiving, attacking, defending, 

the duties and places of the players (setter, setter cross, 

middle player, corner attacker, libero), learning the rules of 

the game in volleyball. 

 



3.YIL 

V. Yarıyıl 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS İçerik Türkçe Content English 

YÖN 301 Spor Hukuku 3 0 3 5 

Hukukun temel ilkeleri, hukukun dalları ve 

kaynakları, anayasa, tüzük ve yönetmelikler. 

Türkiye’de spor hukuku, spora ilişkin kanun, 

tüzük ve yönetmelikler. Uluslararası spor 

hukuku. 

Basic principles of law, branches and sources of 

law, constitution, statutes and regulations. sports 

law in Turkey, sports related laws, rules and 

regulations. International sports law. 

YÖN 303 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5 

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, 

organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, 

personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin 

temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş 

dizaynı, spor işletmelerinde insan kaynakları 

planlaması, insan kaynakları temin süreci, 

performans değerlendirme sistemi, ücret 

kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş 

güvenliği ve iş gören sağlığı, yöneticinin 

özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve 

insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar. 

Definition of Human Resources Management, 

its scope, place and importance in 

organizational structure, personnel management, 

functions that form the basis of human resources 

management; job analysis and job design, 

human resources planning in sports enterprises, 

human resources procurement process, 

performance evaluation system, wage concept; 

wage systems, job valuation, job security and 

worker health, characteristics of the manager; 

working principles, corporate culture and new 

formations in human resources. 

YÖN 305 Spor Sosyolojisi 3 0 3 4 

Sosyolojinin temel kavramları, spor sosyolojisi 

ve gelişimi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü 

sportif birimler, olay ve olguların sportif 

aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı 

içinde kendini gösteren ve sürekli kılan spor 

olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla 

ilişkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve 

nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, 

spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve 

şiddet, spor ve medya, popüler kültür ve spor, 

spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi 

açıdan kurumlaşması, sporda amatörlük ve 

profesyonellik konuları incelenecektir. 

The basic concepts of sociology, the sociology 

of sports and its development, athletes, sports 

clubs, all kinds of sports units, the appearances 

of events and phenomena in sports activities, 

understanding the relationship between sports 

and other institutions of the society, sports and 

culture, sports and population structure Sports 

and society, sports and education, sports and 

economic life, deviation and violence in sports, 

sports and media, popular culture and sports, 

sports industry, sports and politics, the historical 

institutionalization of sports, amateurism and 

professionalism in sports will be studied. 

 

 

 



YÖN 307 Spor Yönetimi II 3 0 3 5 

Spor yöneticileri kimlerdir, neden spor 

yöneticiliği, Spor yöneticisinin görev ayrımı, 

Spor yöneticisinde olması gereken özellikler, 

Spor teşkilatı tanımı, amacı ve modelleri, Türk 

Spor Teşkilatlarını meydana getiren kamu 

kuruluşları, Türk Spor teşkilatlarını meydana 

getiren özel spor kuruluşları. 

Who are the sports managers, why the sports 

management, the separation of duties of the 

sports manager, the characteristics that should 

be in the sports manager, the definition of the 

sports organization, its purpose and models, the 

public institutions that make up the Turkish 

Sports Organizations, the private sports 

organizations that make up the Turkish Sports 

organizations. 

Seçmeli Ortak Dersi 

YÖN. .. Seçmeli Ders 1** (…………….) 3 0 3 4   

YÖN. .. Bireysel Sporlar II * ( ……….) 3 2 4 7   

 

YÖN 309 BİREYSEL SPORLAR II YÜZME 3 2 4 7 

Yüzmenin tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, 

bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik 

kuralları ile su içinde temel hazırlık çalışmaları 

(su üstünde durabilme ve ilerleme), serbest, sırt 

üstü ve kurbağalama tekniklerinde ayak vuruşu, 

kol çekişi, nefes alma, koordinasyon sağlama ve 

dönüş ve dalışlar.  

Definition of swimming, its history, physiological 

effects, scientific principles, competition and safety 

rules, basic preparation exercises in water (floating 

and progressing), free kick, backstroke and 

breaststroke techniques, toe kick, arm pull, breathing, 

coordination and turning and dives. 

YÖN 311 BİREYSEL SPORLAR II BOKS 3 2 4 7 

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, teknikleri, 

saha ve kıyafet bilgileri, boks sporuna ait ısınma 

ve aldatma çalışmaları, vuruş müsabaka ve 

hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin 

verilmesi. 

Definition and history, basic techniques, techniques, 

field and dress information, warm-up and cheating 

exercises of boxing, kick competition and refereeing 

information and application theories. 

YÖN 313 
BİREYSEL SPORLAR II 

BADMİNTON 
3 2 4 7 

Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada 

badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli 

müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, 

file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki 

ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin 

açıklanması, forehand, backhand, forehand vole, 

backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi 

hakkında genel bilgiler. 

History, badminton in Turkey, badminton in the 

world, rules of the game, introduction of equipment 

in single and double competitions, racket, ball, net, 

clothing, field size, introduction of singles and 

doubles measures, explanation of technical terms, 

forehand, backhand, forehand vole, backhand vole , 

dunk and serve, general information about refereeing 

knowledge. 

 

 



YÖN 315 
BİREYSEL SPORLAR II GÜREŞ 

(ERKEK) 
3 2 4 7 

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait 

ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet 

bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve 

uygulama teorilerinin verilmesi. 

Definition and history, basic techniques, warm-up 

and paired exercises of wrestling, field and dress 

information, competition and refereeing information 

and application theories. 

YÖN 317 BİREYSEL SPORLAR II KAYAK 3 2 4 7 

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, 

bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları 

ile temel beceriler (Kullanılacak uygun 

malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, 

dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı 

geçişler)  

 

Definition of Ski Sport, its history, physiological 

effects, scientific principles, competition and safety 

rules and basic skills (Selection of suitable materials 

to be used, snow plow, flat slide, turns and slalom 

belts and door recognition and door transitions) 

YÖN 319 BİREYSEL SPORLAR II TENİS 3 2 4 7 

Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun 

kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme 

tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, 

teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması, 

teknik terimlerin açıklanması, forehand 

backhand, forehand vole, backhand vole, smaç 

ve servis dereceli turnuvaları, 1.derece 

turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman 

turnuvalar, hakemlik bilgisi hakkında genel 

bilgiler. 

Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules 

of the game, introduction of materials in single and 

double competitions, racket, ball, net, clothing, field 

size, introduction of singles and doubles 

measurements, explanation of technical terms, 

forehand backhand, forehand vole, backhand vole, 

General information about dunk and serve rank 

tournaments, 1st degree tournaments and 2nd degree 

tournaments, classification tournaments, refereeing 

information. 

YÖN 321 BİREYSEL SPORLAR II DAĞCILIK 3 2 4 7 

Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, 

çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, 

doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-

iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme. 

Definition, historical development, characteristics of 

natural life, environmental protection, hiking, 

directional knowledge, camping, survival in nature, 

safety, climbing-descent, event planning and 

evaluation. 

YÖN 323 
BİREYSEL SPORLAR II MASA 

TENİSİ 
3 2 4 7 

Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa 

tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda 

oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, 

teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, ve 

servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve 

teorilerinin verilmesi 

Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the 

world, game rules, game rules in single and double 

competitions, racket, ball, net, clothing, field size, 

explanation of technical terms, forehand, backhand, 

and service, general information about refereeing 

information and giving theories 

YÖN 325 BİREYSEL SPORLAR II BİSİKLET 3 2 4 7 

Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, spor, 

ulaşım ve rekreasyonel amaçlı bisiklet kullanımı 

arasındaki farklar, bisiklet disiplinlerine özgü 

ekipman, yarışma kuralları ve temel beceriler, 

sürüş tekniği, güvenli sürüş, bisiklet seçimi, 

temel bisiklet bakımı, bisiklette performansı 

etkileyen anatomik, aerodinamik, biyomekanik 

ve fizyolojik unsurlar 

Definition, historical development, types of races, 

differences between sports, transportation and 

recreational bicycle use, equipment specific to 

cycling disciplines, competition rules and basic skills, 

driving technique, safe riding, bicycle selection, basic 

bicycle maintenance, anatomical, aerodynamics that 

affect performance in cycling, biomechanical and 

physiological elements 



YÖN 327 
BİREYSEL SPORLAR II 

ORYANTRİNG 
3 2 4 7 

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve 

beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları 

hakkında genel bilgiler. 

General information about its definition, historical 

development, basic techniques, tactics and skills, 

field, materials and orienteering rules. 

YÖN 329 
BİREYSEL SPORLAR II STEP 

AEROBİK 
3 2 4 7 

Step aerobikile ilgili temel taktik ve teknik 

uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve 

uygulamanın teorilerinin verilmesi. 

Giving basic tactical and technical applications of 

step aerobics, materials used, step studies and theory 

of application. 

YÖN 331 BİREYSEL SPORLAR II OKÇULUK 3 2 4 7 

Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile 

ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi 

kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve 

teorilerinin verilmesi. 

Definition and history, basic techniques, basic 

postures and positions related to archery, information 

on materials used such as arrows, bows, applications 

and theories. 

YÖN 333 BİREYSEL SPORLAR II İZCİLİK 3 2 4 7 

İzciliğin tanımı ve tarihçesi, izciliğin basamakları, 

izcilikte oba sistemleri, izcilik teşkilatları, yürüyüşler, 

ilk yardım, izci üniforma işaretleri ve kurallar, 

izcilikte önemli teknik bilgiler. 

Definition and history of scouting, steps of scouting, 

oba systems in scouting, scouting organizations, 

marches, first aid, scout uniform signs and rules, 

important technical information in scouting 

 

YÖN. .. Seçmeli Ders 1** (…………….) 3 0 3 4 
  

 

YÖN 335 
SEÇMELİ DERS 1 İNSAN 

ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ 
3 0 3 4 

Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve 

sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, 

Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, 

Kıkırdak Doku , kemik Doku, ), Kas Doku, Sinir 

Doku , Eklemler ( Baş, Omuz Çemberi, Omuz, 

Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, 

Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak 

bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan 

performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür  

 

Introduction to Anatomy and Kinesiology, 

Physical structure and classification 

Introduction to the human body, Systems, 

Tissues, Support Tissue (Connective Tissue, Fat 

Tissue, Cartilage Tissue, Bone Tissue), Muscle 

Tissue, Nervous Tissue, Joints (Head, Shoulder 

Circle, Shoulder, Elbow) , Wrist and hand, 

Spinal joints, Hip pelvis and Hip joint, Knee 

joint, Ankle and Foot Joint and kinesiology), 

Human performance analysis, Kinesiology and 

Posture 

 

YÖN 337 
SEÇMELİ DERS 1 FİZİKSEL 

UYGUNLUK 
3 0 3 4 

Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi, fiziksel 

uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun 

geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman 

metotlarının tanıtımı ve uygulanması  

Definition and importance of physical fitness, 

concepts related to physical fitness, introduction 

and application of basic training methods to 

develop and maintain physical fitness 

 

 



 

 

 

 

YÖN 339 
SEÇMELİ DERS 1 OLİMPİK 

HAREKET 
3 0 3 4 

Antik Olimpiyat Oyunları ve İnsan İdeali; Modern 

Olimpizm, Olimpik Hareket ve Olimpiyat 

Oyunlarının Anlamı, Modern Olimpik Hareketin ve 

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Kuruluşu, 

Olimpizmin Felsefi Dayanakları, Olimpik 

Andlaşmanın Temel Prensipleri, Olimpik Kongreler 

ve Uluslararası Olimpik Akademi, Türkiye’de 

Olimpik Hareketin Kuruluşu, Türkiye’nin Modern 

Olimpiyatlara Katılımı, Olimpik Hareket ve Fair 

Play, Olimpik Hareketin Karşı Karşıya Olduğu 

Problemler.  

Ancient Olympic Games and Human Ideal; 

Modern Olympics, the Olympic Movement and 

the Meaning of the Olympic Games, 

Establishment of the Modern Olympic 

Movement and the International Olympic 

Committee, Philosophical Basis of Olympism, 

Fundamental Principles of the Olympic Treaty, 

Olympic Congresses and the International 

Olympic Academy, Establishment of the 

Olympic Movement in Turkey, Turkey's 

Participation in the Modern Olympics, 

Olympics Movement and Fair Play, Problems 

Faced by the Olympic Movement. 

YÖN 341 
SEÇMELİ DERS 1 SPOR 

ORGANİZASYON TEKNİKLERİ 
3 0 3 4 

Spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri 

hakkında genel bilgiler, uygulama çeşitleri ve 

teknikleri uygulamada karşılaşılan sorunlar.  

General information about the organization and 

principles of sports organizations, types of 

applications and problems encountered in 

applying techniques. 

YÖN 343 SPOR VE ÇEVRE 3 0 3 4 

Ekoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara 

yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, 

ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre 

korumacılık, çevre politikaları ile spor- çevre 

ilişkisi.  

Ecology and environmental science, ecology's 

approach to issues, basic concepts of ecology, 

eco-system, ecological problems, environmental 

protectionism in the world and in Turkey, 

environmental policies and sports-environment 

relationship. 

YÖN 345 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4 

Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; 

Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil 

Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık 

ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla 

İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü 

Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda 

Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve 

İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve 

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü 

Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları 

ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük. 

The Concept of Volunteering and Volunteer 

Management; Basic Volunteering Fields 

(Disaster and Emergency, Environment, 

Education and Culture, Sports, Health and 

Social Services etc.); Project Development 

Related to Volunteer Work and Participation in 

Volunteer Work in the Field; Ethics, Moral, 

Religious, Traditional Values and Principles in 

Voluntary Work; Participation in Voluntary 

Work in Public Institutions, Local 

Administrations and Non-Governmental 

Organizations (NGO); Risk Groups and 

Volunteering in Society; Immigrants and 

Volunteering. 



3.YIL 

VI Yarıyıl 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS İçerik Türkçe Content English 

YÖN 302 Halkla İlişkiler 3 0 3 5 

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, 

kapsam, yöntem, ilke ve araçları. Halkla ilişkiler 

teknikleri. Halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. 

Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler. 

The concept of public relations, its development, 

definition, purpose, scope, method, principles and 

tools. Public relations techniques. The role of 

managers in public relations. Public relations 

with sports institutions and organizations. 

YÖN 304 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor 3 0 3 5 

Beden eğitimi ve sporun rolü-önemi Engelli 

tanımları, nedenleri, sınıflandırılması, 

Engellilerde beden eğitimi sporda özel eğitim, 

Engellilerin yapabilecekleri sporlar, oyunla 

eğitim, spor eğitiminde eğitmeninin dikkat etmesi 

gereken kurallar, 

The role-importance of physical education and 

sport Disabled definitions, causes, classification, 

Physical education for the disabled, special 

education in sports, Sports that the disabled can 

do, training with games, rules that the trainer 

should pay attention to in sports education, 

YÖN 306 Spor Yönetiminde Liderlik 3 0 3 5 

Liderlik tanımı, Liderlik yaklaşımları, Lider 

tipleri, Spor alanında ve yönetiminde liderlik 

tiplerinin değerlendirilmesi. 

Leadership definition, Leadership approaches, 

Leader types, Evaluation of leadership types in 

the field of sports and management. 

YÖN 308 Spor Psikolojisi 3 0 3 5 

Psikoloji ve spor psikolojisinin tanımı, temel 

kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki 

çalışma, alanları, Sporda performansı etkileyen 

bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, Psikolojik 

antrenman, yarışma, Sporda grup dinamiği 

Definition of psychology and sport psychology, 

basic concepts, purpose, development and current 

work, fields, Cognitive, affective and personality 

factors affecting performance in sports, 

Psychological training, competition, Group 

dynamics in sports 

 

YÖN. .. Seçmeli  Ders2 * (…………..) 3 0 3 5 
  

 

YÖN. .. Seçmeli Ders 3 **(…………..) 3 0 3 5 
  

 

YÖN 310 SEÇMELİ DERS 2 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5 

Yönetimin psikolojik yönlerinin ele alındığı bu 

derste kişisel ve grupsal farklılıkları, grup 

dinamiği, örgütlerde inançlar ve tutumlar, 

örgütlerde moral, örgütlerde psikolojik sorun ve 

şikayetler, motivasyon kavramı ve motivasyon 

teorileri, liderlik ve liderlik yaklaşımları.  

 

In this course, in which the psychological aspects 

of management are discussed, personal and group 

differences, group dynamics, beliefs and attitudes 

in organizations, morale in organizations, 

psychological problems and complaints in 

organizations, the concept of motivation and 

motivation theories, leadership and leadership 

approaches. 

 

 



YÖN 312 SEÇMELİ DERS 2 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME 3 0 3 5 

Örgüt kavramı ve yönetim süreci içindeki yeri, 

örgütlenme süreci (görülecek işlerin belirlenmesi, 

iş görenlerin belirlenmesi ve atanması, yer araç 

ve yöntemlerin belirlenmesi) örgütlenme 

sonucunda oluşan durumlar, iyi bir örgüt nasıl 

gerçekleşebilir, biçimsel ve biçimsel olmayan 

örgütler ve ilişkileri, örgütün değişim ihtiyacı, 

örgütsel değişim nedir neden ihtiyaç duyulur, 

örgütsel değişimi gerekli kılan etkenler, modern 

örgütlerin esasları. 

The concept of organization and its place in the 

management process, the organizational process 

(determining the jobs to be seen, identifying and 

appointing the employees, determining the tools 

and methods), the situations resulting from the 

organization, how a good organization can be 

realized, formal and informal organizations and 

their relations, the need for change of the 

organization, what is organizational change, why 

is it needed, the factors that make organizational 

change necessary, the principles of modern 

organizations. 

YÖN 314 SEÇMELİ DERS 2 SPORCU BESLENMESİ 3 0 3 5 

Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde 

beslenme–spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin 

anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve 

oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, 

beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, 

antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü 

beslenme ilkeleri.  

 

Concepts and definitions, the relationship 

between nutrition and sports in the historical 

process, the meaning and importance of sports 

nutrition, energy requirement and formation in 

sports, basic nutrients and their use in sports, 

ergogenic aids based on nutrition, branch-specific 

nutrition principles during training and 

competition periods. 

YÖN 316 
SEÇMELİ DERS 2 SPOR KAZALARINDAN 

KORUNMA VE REHABİLİTASYON 
3 0 3 5 

Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sporcuları 

sakatlanmaya iten sebepler, sporda sakallanma 

mekanizmaları, spor sakatlıklarının önlenmesi. 

ısınmanın amacı, prensipleri, etkilen, 

sınıflandırılması, kas yaralanmaları, burkulmalar, 

kırıklar, çıkıklar, kramplar, sargının görevi, 

amacı, çeşitleri, spor sakatlıklarında konservatif 

tedavi ve rehabilitasyon.  

Factors that prepare sports injuries, reasons that 

push athletes to get injured, mechanisms of beard 

in sports, prevention of sports injuries. purpose, 

principles, classification of warming, muscle 

injuries, sprains, fractures, dislocations, cramps, 

the function, purpose, types of dressing, 

conservative treatment and rehabilitation in sports 

injuries. 

YÖN 318 SEÇMELİ DERS 2 SPOR FELSEFESİ 3 0 3 5 

Felsefenin temel kavramları, ana başlıkları, 

felsefenin tarihsel gelişimi, felsefenin sporla 

ilişkisi, insanın bedensel etkinlikte bulunmasının 

felsefi yönden önemi, felsefe düşüncesinin beden 

kültürüne, oyun ve spor olgularına bakışı ve 

bunların değerlendirilmesi, spor ve estetik, spor 

ve etik, sporda ahlâkî davranışların sporda şiddeti 

azaltmadaki rolü, spor kültür ve uygarlık, olimpik 

spor kültüründe ritüeller ve semboller, sporda 

amatörlük ve profesyonellik. 

The basic concepts of philosophy, its main titles, 

the historical development of philosophy, the 

relationship of philosophy with sports, the 

philosophical importance of human physical 

activity, the view of philosophy on body culture, 

game and sports phenomena and their evaluation, 

sports and aesthetics, sports and ethics, violence 

of moral behaviors in sports. role in reducing, 

sport culture and civilization, rituals and symbols 

in olympic sport culture, amateurism and 

professionalism in sport. 

YÖN 320 SEÇMELİ DERS 3 İDARE HUKUKU 3 0 3 5 

İdare hukukunun temel ilkeleri ve özellikleri, 

yönetsel kuruluşlar, merkezden ve yerinden 

yönetim ilkeleri, kamu hizmetleri ve görevlileri, 

kamu malları, yönetimin sorumluluğu, merkezi 

teşkilat, mahalli idareler ve hizmet yönünden 

yerinde yönetim kuruluşları.  

Basic principles and features of administrative 

law, administrative organizations, principles of 

central and local administration, public services 

and officials, public goods, responsibility of 

management, central organization, local 

administrations and on-site administration 

organizations in terms of service 



YÖN 322 SEÇMELİ DERS 3 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 3 5 

Sosyal psikolojinin tanımlanması, sosyal 

psikolojide araştırma yöntemleri ve temel 

kuramlar, sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, 

tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum 

yanlısı davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal 

cinsiyet ve saldırganlık. 

Definition of social psychology, research 

methods and basic theories in social psychology, 

social perception, self, reducing conflict, attitude 

and prejudice, social influence, obedience, 

prosocial behavior, interpersonal relations, social 

gender and aggression. 

YÖN 324 
SEÇMELİ DERS 3 KAMU YÖNETİMİNDE 

YENİ YAKLAŞIMLAR 
3 0 3 5 

Yönetim ve kamu yönetimi kavramları, kamu 

yönetiminde başlıca yaklaşımlar (kurumsal, 

sosyo-psikolojik ve sistem) kamu yönetimi ve 

özel yönetiminde benzerlik ve farklılıklar, kamu 

yönetiminin örgütlenmesi, bürokrasi ve kamu 

personel yönetimi, kamu yönetiminde denetim, 

klasik devlet yönetimi anlayışından çağdaş devlet 

yönetimine geçiş, küçük ama fonksiyonel devlet 

yönetimi anlayışı, merkezden ve yerinden 

yönetim  

Concepts of administration and public 

administration, main approaches in public 

administration (institutional, socio-psychological 

and system), similarities and differences in public 

administration and private administration, 

organization of public administration, 

bureaucracy and public personnel management, 

audit in public administration, transition from 

classical state administration to contemporary 

state administration. , small but functional 

understanding of state administration, centralized 

and decentralized administration 

YÖN 326  
SEÇMELİ DERS 3 SPORDA FAİR PLAY 

EĞİTİMİ 
3 0 3 5 

Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi, Fair 

Play’in kapsamı ve ilkeleri, Karşı karşıya olduğu 

problemler, Fair Play’i geliştirme çabaları ve 

perspektifleri, Okul beden eğitiminde Fair Play 

eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel 

sporda Fair Play anlayışı, Sporcuların Fair Play’e 

uygun davranma ve davranmama nedenleri, 

Türkiye’de Fair Play’e yönelik çalışmalar, Fair 

Play’den sorumlu referans grupları.  

 

Historical development of the understanding of 

Fair Play, Scope and principles of Fair Play, 

Problems faced, efforts and perspectives to 

develop Fair Play, Fair Play education and 

practices in school physical education, Fair Play 

understanding in amateur and professional sports, 

Athletes' participation in Fair Play Reasons for 

behaving and not behaving appropriately, studies 

on Fair Play in Turkey, reference groups 

responsible for Fair Play. 

YÖN 328 SEÇMELİ DERS 3 SPOR VE TURİZM 3 0 3 5 

Turizm genel tanıtım, kavramlar, turizm 

çeşitliliği, turizmin sosyo-ekonomik değeri, boş 

zaman, sanayileşme ile turizm ilişkisi, spor 

turizmi ile turistik alanlarda spor organizasyonları 

planlama.  

Tourism general promotion, concepts, tourism 

diversity, socio-economic value of tourism, 

leisure time, relationship between 

industrialization and tourism, sports tourism and 

planning sports organizations in touristic areas. 

 

4.YIL 

VII. Yarıyıl 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS   

YÖN 401 Rekreasyon 3 0 3 4 

Zaman, boş zaman ve rekreasyon kavramları, 

analizleri, Rekreasyon eğitimi, yönetimi, 

Rekreasyon liderliği, Türkiye’de ve Dünyada 

rekreasyonel durum ve rekreasyonel katılımda 

etken olan faktörler, 

Time, leisure and recreation concepts, analysis, 

Recreation education, management, recreation 

leadership, Factors affecting recreational 

situation and recreational participation in 

Turkey and in the World, 



YÖN 403 Spor Yönetimi Uygulaması I 2 6 5 9 

GSGM Merkez ve Taşra Örgütü, Futbol 

Federasyonu, spor kulüpleri, özel spor salonları 

ve rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki 

ortamları görmek, çalışma yöntemleri ve 

uygulamaları izlemek, verilen görevleri yerine 

getirmek. 

To see the environments in places such as 

GSGM Central and Provincial Organization, 

Football Federation, sports clubs, private sports 

halls and recreation centers, to monitor working 

methods and practices, and to fulfill assigned 

duties. 

YÖN 405 Spor İşletmeciliği 3 0 3 4 

Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor 

işletmelerinin kuruluşu, temel işletme 

görevlerinin spor hizmetleri hazırlayıp, sunan 

işletmeler açısından ele alınması.  

 

Basic concepts of sports management, 

establishment of sports businesses, basic 

business duties in terms of businesses that 

prepare and offer sports services. 

YÖN 407 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I 2 0 2 3 

Spor Yönetim Bilimleri alanında araştırma ve 

proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün 

tanınması, proje planlamasının yapılması ve 

sunulması 

Determining the subject for research and project 

in the field of Sports Management Sciences, 

recognizing the relevant literature, planning and 

presenting the project 

YÖN ….. SEÇMELİ DERS IV 3 0 3 5   

YÖN … SEÇMELİ DERS V 3 0 3 5   

YÖN 409 
SEÇMELİ DERS IV İŞ VE SOSYAL 

GÜVENLİK HUKUKU 
3 0 3 5 

İş Hukukunun Konusu, Tarihsel Gelişimi, 

Kavramlar, Tanımlar (İşçi, İşveren, İşveren 

Vekili, İşyeri ve İşletme vb.); İş Hukukunun 

Kaynakları; İş Sözleşmesi Türleri, Yapılması, 

Sınırlandırılması, İçeriği; Tarafların Borçları; 

İşin Düzenlenmesi (Çalışma Süreleri, Ücretli 

Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin); İş Sözleşmesinin 

Sona Ermesi ve Sonuçları; Kıdem ve İhbar 

Tazminatları; İş Güvencesi Kavramı; Toplu İş 

Hukuku; Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendika 

üyeliği ve toplu iş sözleşmesi 

Subject of Labor Law, Historical Development, 

Concepts, Definitions (Employee, Employer, 

Employer's Representative, Workplace and 

Business etc.); Resources of Labor Law; Types 

of Employment Contracts, Making, Limiting, 

Content; Obligations of the Parties; 

Organization of Work (Times of Work, Paid 

Holidays and Annual Paid Leave); Termination 

of Employment Contract and Its Results; 

Severance and Notice Compensation; The 

Concept of Job Security; Collective Labor Law; 

Social Security Law, Union membership and 

collective bargaining agreement 

YÖN 411 SEÇMELİ DERS IV SİYASET BİLİMİ 3 0 3 5 

Siyaset biliminin tanımı, yöntem yaklaşım ve 

tarihsel gelişimi, siyaset biliminde kullanılan 

yaklaşımlar, iktidar, devlet kurumlarının 

açıklanması, demokrasi kavramı, biçimleri 

anlayışları, kişi hak ve özgürlükleri, siyasal 

güçler, siyasi partiler, baskı grupları, seçim 

kavramı, siyasal davranışlar, siyasal rejimler  

Definition of political science, method approach 

and historical development, approaches used in 

political science, power, explanation of state 

institutions, concept of democracy, 

understanding of forms, individual rights and 

freedoms, political forces, political parties, 

pressure groups, concept of election, political 

behaviors, political regimes 



YÖN 413 
SEÇMELİ DERS IV TOPLAM KALİTE 

YÖNETİMİ 
3 0 3 5 

Yönetim düşüncesinde toplam kalite anlayışı, 

toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, 

toplam kalite yönetiminin spor alanına 

uygulanması.  

Total quality understanding in management 

thought, basic concepts of total quality 

management, application of total quality 

management to the field of sports. 

 

YÖN 415 SEÇMELİ DERS IV SPOR POLİTİKALARI 3 0 3 5 

Cumhuriyet dönemi boyunca sporun 

uygulanmasında dönemler, planlar ve hükümet 

programları çerçevesinde ulusal spor 

politikalarının değerlendirilmesi. Sporun siyaset, 

ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanları ile 

ilişkisi ve uluslar arası spor politikaları.  

Evaluation of national sports policies within the 

framework of periods, plans and government 

programs in the implementation of sports during 

the Republican period. The relationship of 

sports with the fields of politics, economy, 

education, culture and law and international 

sports policies. 

YÖN 417 SEÇMELİ DERS IV SPOR MEDYASI 3 0 3 5 

Medyanın kurumsal ve işlevsel olarak ortaya 

konması, toplumsal görev ve sorumlulukları, 

medya spor ilişkisi, medyanın spor kurumlarına 

ve olaylarına etkisi, medyanın toplum kesimleri 

ve spora etkileri, sporun eğitimi, yaygınlaşmasına 

katkıları, medyanın sporcu, gençlik, sosyalleşme, 

spor yöneticileri, sporda şiddet, uluslar arası 

ilişkiler etkileri  

 

Institutional and functional presentation of the 

media, social duties and responsibilities, the 

relationship between media and sports, the 

effect of the media on sports institutions and 

events, the effects of the media on social 

segments and sports, the education of sports, its 

contributions to the spread of the media, 

athletes, youth, socialization, sports managers, 

violence in sports, international relations effects 

YÖN 419 
SEÇMELİ DERS V İNSAN HAKLARI VE 

DEMOKRASİ 
3 0 3 5 

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi 

gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik 

kavramları, farklı demokrasi anlayışları, 

demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, 

demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, 

çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili 

ulusal ve uluslararası düzenlemeler (İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi 

vb.); insan hakları alanında yaşanan temel 

sorunlar 

Definition and historical development of human 

rights and democracy; democracy, freedom and 

equality concepts, different understandings of 

democracy, democratic culture, democracy at 

school and in the family, democratic citizenship; 

rights and freedoms, children's and women's 

rights, national and international regulations on 

human rights (Universal Declaration of Human 

Rights, European Convention on Human Rights, 

Convention on the Rights of the Child, etc.); 

fundamental problems in the field of human 

rights 

YÖN 421 SEÇMELİ DERS V TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 3 5 

Tarihsel gelişim sürecinde Türkiye'de ekonomik 

yapının tartışılması, ekonomi alanında takip 

edilen politikaların dönemler itibarıyla ele 

alınması, Türkiye ekonomisinin güncel sorunları 

ve çeşitli alanlara yansımaları.  

Discussing the economic structure in Turkey in 

the historical development process, discussing 

the policies followed in the field of economy by 

periods, current problems of the Turkish 

economy and their reflections on various fields. 



YÖN 423 
SEÇMELİ DERS V SPOR YÖNETİMİNDE 

ÖRNEK OLAY ANALİZİ 
3 0 3 5 

Sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda çeşitli spor 

organizasyonlarındaki yönetim sürecinde görülen 

olayların yönetim bilgisi çerçevesinde tartışılması  

Discussing the events seen in the management 

process in various sports organizations in 

sports-related institutions and organizations 

within the framework of management 

knowledge 

 

YÖN 425 SEÇMELİ DERS V SPOR SPONSORLUĞU 3 0 3 5 

Sponsorluk kavramı, tanımı, sponsorluğun 

tarihsel gelişimi, sponsorluk türleri, sporda 

sponsorluk, Türkiye'de spor alanında sponsorluk 

uygulamaları ve güncel sorunları  

The concept of sponsorship, its definition, 

historical development of sponsorship, types of 

sponsorship, sponsorship in sports, sponsorship 

practices and current problems in the field of 

sports in Turkey. 

 

 

YÖN 427 
SEÇMELİ DERS V SPOR YÖNETİMİNDE 

GÜNCEL KONULAR 
3 0 3 5 

Spor yönetimi alanındaki güncel konuları tespit 

etmek ve bu konuları son yapılan yasal 

düzenlemeler çerçevesinde spor bilimlerinin 

temel kavramlarıyla ilişkilendirmek. Bilim ve 

teknolojideki hızlı gelişme ve değişmelerin spor 

alanına yansımaları, bilhassa sporda örgütlenme 

ve yönetimle ilgili aktüel konuları ile 

gelişmelerinin tartışılması. 

To identify current issues in the field of sports 

management and to associate these issues with 

the basic concepts of sports sciences within the 

framework of the latest legal regulations. The 

reflections of rapid developments and changes 

in science and technology on the field of sports, 

and discussion of current issues and 

developments related to organization and 

management in sports. 

 

4.YIL 

VIII. Yarıyıl 

 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS   

YÖN 402 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi 3 0 3 5 

Sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetimlerinin 

yapı, işleyiş, ve sorunları açısından ele alınarak, 

Türk spor yönetiminin karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi  

 

Comparative analysis of Turkish sports 

management by considering the structure, 

functioning and problems of sports management 

of developed countries in sports. 

YÖN 404 Spor Yönetimi Uygulaması II 2 6 5 9 

GSGM Merkez ve Taşra Örgütü, Futbol 

Federasyonu, spor kulüpleri, özel spor salonları ve 

rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki ortamları 

görmek, çalışma yöntemleri ve uygulamaları 

izlemek, verilen görevleri yerine getirmek. 

To see the environments in places such as GSGM 

Central and Provincial Organization, Football 

Federation, sports clubs, private sports halls and 

recreation centers, to monitor working methods 

and practices, and to fulfill assigned duties. 



YÖN 406 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II 2 0 2 3 

Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan 

araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması 

Execution and conclusion of research project 

studies planned in the field of Sports 

Management Sciences 

 

YÖN 408 Spor Pazarlaması 3 0 3 5 

Spor pazarlaması kavramının tanımı, temel 

özellikleri, pazarlama anlayışındaki gelişmeler, 

spor pazarlamasının maliyeti, spor hizmetlerinde 

pazarlama stratejileri.  

 

Definition of sports marketing concept, basic 

features, developments in marketing 

understanding, cost of sports marketing, 

marketing strategies in sports services. 

 

YÖN 410 Mahalli İdareler 3 0 3 3 

Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri, köyler 

ve yerel yönetim birlik kavramlarının 

açıklanması, gelişimi, modelleri; yerel 

yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkileri ve 

denetimi, yetki ve görev paylaşımları, mali 

yapıları; yerel yönetimler mevzuatındaki 

gelişmeler ile yerel yönetimlerin sportif görevleri.  

 

Explanation, development and models of the 

union concepts of municipalities, special 

provincial administrations, villages and local 

government in Turkey; relations and supervision 

of local governments with the central 

government, sharing of powers and duties, 

financial structures; developments in local 

government legislation and sportive duties of 

local governments. 

YÖN … SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) 

3 0 3 5 
  

 

YÖN 412 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) YÜZME 
3 0 3 5 

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, 

malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve 

hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim 

yöntemleri ve antrenörlük bilgileri 

Definition, historical development, basic 

techniques and skills, materials and rules, general 

information about competition, coach and 

refereeing. Teaching methods and coaching 

information 

YÖN 414 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR  

DALI) BADMİNTON 

3 0 3 5 

Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada 

badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli 

müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, 

file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki 

ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin 

açıklanması, forehand, backhand, forehand vole, 

backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi 

hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve 

antrenörlük bilgileri 

History, badminton in Turkey, badminton in the 

world, rules of the game, introduction of 

equipment in single and double competitions, 

racket, ball, net, clothing, field size, introduction 

of singles and doubles measures, explanation of 

technical terms, forehand, backhand, forehand 

vole, backhand vole , dunk and serve, general 

information about refereeing knowledge. 

Teaching methods and coaching information 

 



YÖN 416 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) GÜREŞ (ERKEK) 
3 0 3 5 

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait 

ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri, 

müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama 

teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve 

antrenörlük bilgileri 

Definition and history, basic techniques, warm-

up and paired exercises of wrestling, field and 

dress information, competition and refereeing 

information and application theories. Teaching 

methods and coaching information 

 

 

 

YÖN 418 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) TENİS 
3 0 3 5 

Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun 

kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme 

tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, 

teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması, 

teknik terimlerin açıklanması, forehand 

backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve 

servis dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 

2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, 

hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim 

yöntemleri ve antrenörlük bilgileri 

Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, 

rules of the game, introduction of materials in 

single and double competitions, racket, ball, net, 

clothing, field size, introduction of singles and 

doubles measurements, explanation of technical 

terms, forehand backhand, forehand vole, 

backhand vole, General information about dunk 

and serve rank tournaments, 1st degree 

tournaments and 2nd degree tournaments, 

classification tournaments, refereeing 

information. Teaching methods and coaching 

information 

YÖN 420 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) MASA TENİSİ 
3 0 3 5 

Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa 

tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli 

müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, 

kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin 

açıklanması, forehand, backhand, ve servis, 

hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve 

teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve 

antrenörlük bilgileri 

Its history, table tennis in Turkey, table tennis in 

the world, game rules, game rules in single and 

double competitions, racket, ball, net, clothing, 

field size, explanation of technical terms, 

forehand, backhand, and service, general 

information about refereeing information and 

Giving the theory of teaching methods and 

coaching information 

YÖN 422 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) OKÇULUK 
3 0 3 5 

Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile 

ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi 

kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve 

teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve 

antrenörlük bilgileri 

Definition and history, basic techniques, basic 

postures and positions related to archery, 

information on materials used such as arrows, 

bows, applications and theories. Teaching 

methods and coaching information 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖN 424 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) BASKETBOL 
3 0 3 5 

Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, 

basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel 

oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, 

saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları, 

temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, 

aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, 

müsabaka ve hakem bilgileri. Öğretim yöntemleri 

ve antrenörlük bilgileri 

Definition and history of basketball, game rules, 

basketball-specific warm-up, basketball-specific 

educational games, basketball practice exercises, 

field information, basic stances and gliding steps, 

basic techniques, dribbling, types of passes, 

deceptions, defensive and offensive tactics, 

competition and referee information. Teaching 

methods and coaching information 

YÖN 426 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) FUTBOL 
3 0 3 5 

Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola 

özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar, futbol 

topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha 

bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, 

şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım 

hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim 

yöntemleri ve antrenörlük bilgileri 

Football definition and history, game rules, 

soccer-specific warm-up, soccer-specific 

educational games, soccer ball familiarization 

exercises, basic stance, field information, 

passing, ball control, dribbling, deceptions, 

shooting, goalkeeping, individual and team 

defense, team attack, game systems and rules. 

Teaching methods and coaching information 

YÖN 428 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) HENTBOL 
3 0 3 5 

Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, 

hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel 

oyunlar, hentbol topuna alışma egzersizleri, temel 

duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları, top sürme 

ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım 

savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve 

kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük 

bilgileri 

Definition and history of handball, game rules, 

handball-specific warm-up, handball-specific 

educational games, handball ball practice 

exercises, basic stance, field information, 

passing, goal shots, dribbling and tipping, 

deceptions, individual and team defense, team 

attack, game systems and rules. Teaching 

methods and coaching information 

YÖN 430 
SEÇMELİ DERS VI (UZMANLIK SPOR 

DALI) VOLEYBOL 
3 0 3 5 

Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, 

voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, 

voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve 

kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, 

yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, 

yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel 

alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla, 

burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç 

karşılama) Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri 

Definition and history of volleyball, game rules, 

field knowledge, volleyball-specific warm-up, 

volleyball-specific educational games, volleyball 

exercises, basic postures and sliding steps, basic 

techniques (finger pass - forward, sideways, 

jumping, backward; cuff pass - forward, back, 

side; bottom serve and tennis serve -cross and 

parallel area; slam dunk -cross and parallel area; 

planjon - somersault, twist, chest forward-

sideward; serve, receive dunk) Teaching methods 

and coaching information 


