
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEK OKULU 

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Spor Yönetimi Programının amacı; spor bilimi alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan,etik değerlere 

önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan,liderlik vasfı gelişmiş,yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri 

yetiştirmektir. Spor Yönetimi Programında  ağırlıklı olarak genel ve özel alanlarda spor eğitim vermek, seçilen 

uzmanlık alanında en üst seviyede spor yönetimi, organizasyon ve tesis bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

B.Hedefler  

Türk spor teşkilatına, özel kurum ve kuruluşlara, yetkin ve nitelikli spor yöneticileri yetiştirmek. Sportif yönetim 

ve liderlik alanlarında, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda etkin olacak insan kaynaklarını oluşturmak. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan 

gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

2. Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, 

alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, 

sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime yönelik çalışmaları 

planlayarak açıklar. 

3. Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, 

uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

4. Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje 

ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

5. Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip 

eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

6. Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak yürütebilir. 

7. Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme ve öngörülemeyen 

durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, 

sorumluluğundaki bireyleri yönetir. 

8. Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme 

öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 

olumlu tutum geliştirir. 

9. Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilir. 

10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte 

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

11. Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme 

ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

12. Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için 

proje ve etkinlik düzenleyebilir. 

13. Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, 

güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve 

kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

14. Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve 

geliştirir. 



 

15. Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları 

planlar ve yönetir. 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 



12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuvar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Yönetimi Programı bilimi 

alanında Ön Lisans derecesine sahip olup Spor Yöneticisi unvanı alır. 

F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından 

belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda 

öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her 

bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. 

Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  



G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Spor Yönetimi Programı mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum 

ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, 

yükseköğretim kurumlarında kariyer sahibi olabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Spor 

Yöneticiliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora 

derecelerine başvuruda bulunabilir 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken 120 AKTS kredilik 

dersleri başarı ile tamamlamış olmak. 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı  

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSPY151 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 3 4 

OSPY153 Spor Ekonomisi 3 0 3 3 5 

OISL151 İşletme  3 0 3 3 5 

 TOPLAM   22 22 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OHUK152 Temel Hukuk 3 0 3 3 4 

OSPY152 Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi 2 1 3 3 5 

OSPY154 Spor Yönetimi 2 1 3 3 5 

 Toplam   22 22 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OSPY251 Spor Pazarlaması 2 1 3 3 4 

OSPY253 Rekreasyon ve Serbest Zaman Yönetimi 2 1 3 3 4 

OSPY255 Türk Spor Teşkilatı Yönetimi 2 1 3 3 4 

OSPY257 Spor Turizmi 2 1 3 3 4 

OSPY259 Sporda Halkla İlişkiler 2 1 3 3 3 

OSPY261 Spor ve Medya 1 1 2 2 4 

OSPY265 Mesleki İngilizce 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   19 19 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OSPY252 Sporda İletişim ve Liderlik 1 1 2 2 3 

OSPY254 Spor Hukuku 1 1 2 2 3 

OSPY256 Spor Psikolojisi 2 1 3 3 4 

OSPY258 Spor Tarihi 1 1 2 2 4 

OSPY260 Sporda Yönetim ve Organizasyon 2 1 3 3 4 

OSPY262 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 2 1 3 3 4 

OSPY264 Sporda Toplam Kalite Yönetimi 2 1 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 18 30 



 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 63 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 18 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

 

 

 

 

  



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 
Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 
Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 
öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 
sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 
Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 
öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları (Islahat 
Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, 
Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 
Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 
ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 
Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 
Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 
Kanunun Kabulü),  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-
1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin 
Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, 
Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası 
ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki 
İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 
Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

     

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

 x    

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

  x   

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri 
düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilir. 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel 
oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü 
anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 
the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 
level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 
writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Spor Yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

  



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 
yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 
of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 
skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları 
aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 
 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Spor Yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

  



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 
yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 
of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 
skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 
İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  
2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  
5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 
7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 
8.3 How was your weekend? 
9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 
4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 
8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 
10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Spor Yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

  



Ders Spor Bilimlerine Giriş Kod OSPY151 

Course Introdactıon To Sports Knowladge Code OSPY151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Temel ölçüm kavramlarına yönelik tanımlar, spor bilimlerinin başlangıcı, gelişimi, 
performans teşhis ve kontrol yöntemlerinin açıklanması, hareket analizleri. 

İngilizce İçerik Definitions about basic measurement methods, initiation of sport science, 
development, explaining performance, diagnosis and control methods, motion 
analysis. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Beden eğitimi ve spor bilimlerinin oluşumu 

2.Hafta Beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma ve sistematik yöntemler 

3.Hafta Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında müfredat standartları ve akreditasyon 

4.Hafta Newton kanunlarının oluşumu 

5.Hafta Hareket analizleri 

6.Hafta Model metodu temelinde teknik analizler 

7.Hafta Temel ölçüm kavramlarına yönelik tanımlar 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Antropometre 

10.Hafta Kinemetre 

11.Hafta Dinamometre 

12.Hafta Elektromeyografi (EMG) 

13.Hafta Performans teşhis ve kontrol yöntemleri 

14.Hafta Genel değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Bilimlerine Giriş -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  X   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

   X  

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

   X  

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

   X  

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   X  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor Ekonomisi Kod OSPY153 

Course Sports Economy Code OSPY153 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Günümüz dünyasında hızla büyüyen sporun ve spor ekonomisinin boyutları 
anlatılacaktır. 

İngilizce İçerik In today´s world of rapidly growing sports and sports will be describing the size of the 
economy. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Spor endüstrisi, sporun endüstriyel bir alan haline gelmesi süreci. 

2.Hafta Spor ekonomisinin içerdiği özellikler nelerdir? 

3.Hafta Spor ekonomisinin boyutları. 

4.Hafta Spor ekonomisinin büyümesini ve gelişmesini etkileyen faktörler 

5.Hafta Olimpiyatlar ve spor ekonomisi. 

6.Hafta Formula 1 ekonomisi. 

7.Hafta Yayın gelirleri ve futbol ekonomisine katkıları. 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Diğer sporlar ve yayın gelirleri 

10.Hafta Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekonomisi. 

11.Hafta Amerikan spor ekonomisinde Superbowl’un önemi. 

12.Hafta Dünyanın en zengin sporcuları. 

13.Hafta En zengin spor kulüpleri. 

14.Hafta Spor ekonomisinin geleceği 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

  

Spor Ekonomisi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

  X   

5 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

6 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

7 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

8 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

  X   

9 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   X  

10 Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt 
yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir. 

   X  

11 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

  X   

12 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

13 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri 
düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilir. 

     

14 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     



Ders İşletme Kod OISL151 

Course Busıness Management Code OISL151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin 
sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri bulma, 
Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve 
çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, 
finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. Yönetimin 
Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, 
denetim. 

İngilizce İçerik Basic Business Administration Concepts, The Aims of Businesses, Their Importance in 
Economy and their Classifications, The Foundations of Business, Financing The 
Enterprise, The Revenues of The Businesses, The Productivity of Businesses, The 
Functions of The Businesses 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar 

2.Hafta Ekonomik sistemler ve işletmecilik 

3.Hafta İşletmenin çevresi 

4.Hafta İşletme kurma süreci 

5.Hafta İşletmelerin sınıflandırılması 

6.Hafta Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik 

7.Hafta İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme 

10.Hafta İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme 

11.Hafta Üretim yönetimi 

12.Hafta Muhasebe-finansman 

13.Hafta İnsan kaynakları yönetimi 

14.Hafta Pazarlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



İşletme -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

 X    

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

  X   

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

   X  

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

   X  

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

  X   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course Turkish Language Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 
imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 
çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Türk Dili -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

     

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

  X   

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

  X   

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri 
düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilir. 

   X  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

   X  

 

  



Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 
yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 
of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 
skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 
Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: 
he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak spor yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor Yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

  



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 
yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 
of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 
skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 
aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta 
Unit 10 Journeys- Describing a trip  

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak spor yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor Yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

  



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 
yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 
of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 
skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları 
aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 
marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 
 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak spor yönetimi 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Spor Yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Spor Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

  



Ders Temel Hukuk Kod OHUK152 

Course Basıc Concepts Of Law Code OHUK152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk 
sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve 
çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif 
hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet 
kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan 
oluşmaktadır 

İngilizce İçerik The general objective of this course is to provide students with foundations and sources 
of law; legal systems; codification; classification of law and legal systems; national and 
international law; constitutional law; administrative law; personal relations, family law 
(of succession); legal entities; property and ownership; rights and liabilities 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları 
arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları 

2.Hafta Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri 

3.Hafta Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri 

4.Hafta Başlıca hukuk sistemleri 

5.Hafta Hukukun temel kollara ayırımı 

6.Hafta Özel hukuk bilgisi (I) 

7.Hafta Özel hukuk Bilgisi (II) 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kamu hukuku bilgisi 

10.Hafta Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı 

11.Hafta Hukukun çeşitli açılardan uygulanması 

12.Hafta Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet 

13.Hafta Hukuksal işlem ve eylemler 

14.Hafta Hukukta sorumluluk 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Temel Hukuk -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  X   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

   X  

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve ulusarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

   X  

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

   X  

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

   X  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

  X   

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   X  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor Tesis İşletmeciliği ve Saha Malzeme 
Bilgisi 

Kod OSPY152 

Course Sports Facility Management and the field  
Material Science 

Code OSPY152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Spor uygulamalarının yapıldığı her türlü tesisin planlanmasında,faaliyete geçirilmesinde 
ilkeler, koşullar ,güvenlik ve ergonomi bilgilerinin aktarılması.Spor uygulamalarının 
yapıldığı her türlü tesisin planlanmasında,faaliyete geçirilmesinde ilkeler, koşullar 
,güvenlik ve ergonomi bilgilerinin aktarılması. 

İngilizce İçerik The planning of the facility where all kinds of sports facilities, will increase its principles, 
conditions, safety and ergonomic know-how transfer 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Konu ile ilgili literatür incelenir. 

2.Hafta Spor tesislerinin planlanmasında ilkeler. 

3.Hafta Farklı spor tesislerinin taşıması gereken koşullar. 

4.Hafta Spor tesislerinin oluşturulmasında çevresel koşullar. 

5.Hafta Spor tesislerinde ergonomik unsurlar. 

6.Hafta Dünyada farklı spor tesisleri planlarının ve uygulamalarının karşılaştırılması. 

7.Hafta Spor tesislerinin planlanması ve yönetilmesi aşamasında diğer disiplinlerle olan ilişkiler. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Devlete ait olan ve olmayan spor tesislerinde işletme ve yönetim farklılıkları. 

10.Hafta Spor tesislerinin işletilmesinde yasal konular ve sorumluluklar. 

11.Hafta Spor tesislerinin işletilmesinde mali konular. 

12.Hafta Spor tesislerinde insan kaynakları yönetimi . 

13.Hafta Spor tesislerinde halkla ilişkilerin işlevleri. 

14.Hafta Spor tesislerinin yönetilmesinde sağlık, güvenlik ve acil durum unsurlarının ele alınması. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Yönetiminde Saha ve Malzeme Bilgisi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

  X   

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

   X  

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

    X 

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor Yönetimi Kod OSPY154 

Course Sports Management Code OSPY154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Spor Yönetimine Özgü Kavramlar, Spor Yönetiminin İşleyişi Ve Dünya İle Türkiye´Deki 
Spor Yönetim Yapısı. 

İngilizce İçerik Specific Concepts İn Sports Management, Sports Management, Sports Management 
Structure, Functioning And Turkey With The World. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Spor Yönetimine İlişkin Kavramlar Ve Özellikler 

2.Hafta Spor Performans Yönetimi 

3.Hafta Spor Pazarlaması 

4.Hafta Spor Yönetiminde Halkla İlişkiler 

5.Hafta Spor Yönetiminde Finans Ve Bütçeleme 

6.Hafta Sporda Risk Yönetimi 

7.Hafta Spor Tesis Yönetimi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kalabalık Yönetimi 

10.Hafta Spor Yönetiminde Etik 

11.Hafta Spor Yöneticisi Nitelikleri,Davranışları,Eğitimi. 

12.Hafta Spor Yönetiminde Çalışma Alanları 

13.Hafta Sporda Sosyal Güvenlik 

14.Hafta Türk Spor Politikası 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Yönetimi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

   X  

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

    X 

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

   X  

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor Pazarlaması Kod OSPY251 

Course Sports Marketıng Code OSPY251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Pazarlama konularına stratejik bakış açısıyla bakabilme bilgi, beceri ve yeteneklerini 
öğrencilere kazandırmaktır. Stratejik pazarlama planlaması, pazarlama stratejisi 
geliştirme ve pazarlama programlarının oluşturulmasına ilişkin süreçler de öğrencilere 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

İngilizce İçerik In this course, strategic topics will be covered as fallowings 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %5 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sözlü anlatım 

2.Hafta Spor endüstrisi nedir ? 

3.Hafta Pazarlama nedir ? 

4.Hafta Spor pazarlaması nedir ? 

5.Hafta Spor pazarlamasının kaplama alanı nedir ? 

6.Hafta Spor pazarlamasına neden ihtiyaç duyulmuştur ? 

7.Hafta Spor tüketimi nedir ? 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Spor ürünü. 

10.Hafta Spor pazarlaması süreci. 

11.Hafta Dünya’dan spor pazarlaması uygulamaları. 

12.Hafta Türkiye’de spor pazarlaması ve örnek uygulamalar. 

13.Hafta Sponsorluk ve spor pazarlaması ilişkisi. 

14.Hafta Spor sponsorluğu. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Pazarlaması -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

   X  

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

    X 

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

   X  

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

  



Ders Rekreasyon ve Serbest Zaman Yönetimi Kod OSPY253 

Course Recreation and Free Time Management Code OSPY253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Rekreasyon ve animasyon teorisi, rekreasyon planlama ve programlama. 

İngilizce İçerik The planning and programming for recreation, and animation recreation theory 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yönetim. Tanımlar ve Yönetim Süreçleri.  

2.Hafta Spor Yönetiminin Diğer Yönetimlerden Farklılıkları.  

3.Hafta Boş Zaman Kavramları.  

4.Hafta Rekreasyon Teorisi.  

5.Hafta Rekreasyon Turizm İlişkisi.  

6.Hafta Rekreasyon Planlama ve Programlama.  

7.Hafta Rekreasyon Çeşitli Alanlarla İlişkisi. 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Rekreasyon Etkinliklerinde Liderlik. 

10.Hafta Animasyon Teorisi.  

11.Hafta Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi.  

12.Hafta Animasyon Hizmetlerinin Yönetim Süreçleri.  

13.Hafta Animasyon Kavramı Planlama ve Proje İlkeleri.  

14.Hafta Animasyon Yönetimi ve İşletmeciliği 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Rekreasyon ve Serbest Zaman Yönetimi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

    X 

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

   X  

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

    X 

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

  X   

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Türk Spor Teşkilatı Yönetimi Kod OSPY255 

Course Turkish Sports Organization Management Code OSPY255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Türk spor teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar, Türkiye’nin yönetim yapısını 
oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerinin yapı ve işleyişi içerisinde Türk spor 
teşkilatının yapı ve işleyişinin değerlendirilmesi, Türk spor teşkilatının Türk sporunun 
gelişimi içindeki yeri ve önemi. 

İngilizce İçerik Institutions and establishments constituting Turkish sports organization, evaluating 
origin and functioning of Turkish sports organization in the origin and functioning of 
basic and helping service units that farming Turkey’s management origin, (the 
position and sportsman health, risk of exercise in different groups.) The importance of 
Turkish sports organization in development of Turkish sports. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta  Osmanlı Dönemi Spor Teşkilatlanması 

2.Hafta  Osmanlı Dönemi Spor Faaliyetleri 

3.Hafta  Cumhuriyet Dönemi Spor Teşkilatlanması 

4.Hafta  İlk Spor Federasyonları ve Faaliyetleri 

5.Hafta  Cumhuriyet Dönemi Spor Teşkilatlanması (TİCİ, TSK, GSGM) 

6.Hafta  Kamu ve Özel Spor Kurumları 

7.Hafta Günümüz Spor Federasyonları ve Faaliyetleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta  Federasyonların Finansal Yapıları 

10.Hafta  Spor Genel Müdürlüğü 

11.Hafta  Günümüz Spor Teşkilatının Yönetsel Yapısının Değerlendirilmesi 

12.Hafta  Türk Spor Politikasına Genel Bir Bakış 

13.Hafta  Türk Spor Teşkilatının ve Uluslararası Spor Teşkilatlarının Kıyaslanması 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Türk Spor Teşkilatı Yönetimi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  x   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

   x  

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

   x  

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   x  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor Turizmi Kod OSPY257 

Course Sport Tourism Code OSPY257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Artış hareket turizm ve spor, doğa tabanlı spor, konumu ve sporun önemi biniyorlar, 
turizmin temel kavram ve spor boyutu ile turizm tartışırken turizme boyutu ile spor, 
spor ile bu kavramların bağlantısı açıklanması turizm ve gözlem, uygulama örnekleri 
arazi ve yurtdışı hem de yapılır. 

İngilizce İçerik Explaining the basic concepts of tourism and the connection of these concepts with 
sports, sports with the dimension of tourism discussing tourisim with the dimension 
of sports, getting into motion tourism and sports, nature based sports, the position 
and the importance of sports on the increase of tourism observing, application 
examples done both in land and outland. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Turizm kavramı. Turist kavramı, turizmde amaçlanan hedefler. 

2.Hafta Turizm çeşitleri ve gelişimi. 

3.Hafta Spor turizm kavramı ve gelişimi. 

4.Hafta Spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi. 

5.Hafta Spor turizminde gelişmeler ve etkileri. 

6.Hafta Spor turizm pazarı. 

7.Hafta Spor turizm danışmanlığı ve iş olanakları. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Türkiye'de spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları. 

10.Hafta Spor turizmi ile ilişkili etkinliklerin tanıtımı. 

11.Hafta Türkiye'de Spor turizmi etkinlikleri uygulamaları. 

12.Hafta Türkiye'de turizm çeşitlendirmesi örnekleri. Golf Turizmi 

13.Hafta Spor turizminde animasyon. 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Turizmi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  x   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

   x  

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

   x  

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   x  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Sporda Halkla İlişkiler Kod OSPY259 

Course Sports Public Affairs Code OSPY259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Halkla ilişkiler ve temel kavramlar,mesaj dil ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarının 
halkla ilişkiler boyutuyla incelenmesi ve sporda halkla ilişkiler boyutu ve kullanılması. 

İngilizce İçerik Public affairs and basic concepts, observing message, language and other written and 
visual communication devices in terms of public affairs, and its applications in sports, 
its dimension in sports 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Halkla İlişkiler Tanımları 

2.Hafta Halkla İlişkilerin Temel Taşları 

3.Hafta Halkla İlişkilerin Amaçları 

4.Hafta Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 

5.Hafta Türkiye'de Halkla İlişkilerin Ortaya Çıkması 

6.Hafta Protokol 

7.Hafta Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağladığı Yararlar 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Halkla İlişkiler Faaliyetinde Olmaması Gerekenler 

10.Hafta Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler 

11.Hafta Halkla İlişkiler Modelleri 

12.Hafta Halkla İlişkiler Ve İletişim 

13.Hafta Sözsüz-Yazılı-Örgütsel İletişim 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Sporda Halkla İlişkiler -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  x   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

   x  

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

   x  

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   x  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Spor ve Medya Kod OSPY261 

Course Sports and Media Code OSPY261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders medya ve iletişim alanındaki temel kavramlara, ilkelere ve uygulamalara giriş 
niteliğindedir. İletişim, kitle iletişimi, medya ve kültür gibi kavramların tanımları 
tartışıldıktan sonra kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo, video oyunları, internet gibi 
mecralar ve bu mecraları destekleyen halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları incelenir. 

İngilizce İçerik This is the introductory course for media and communication fundamentals. After 
discussing definitions of communication, mass communication, media and culture; 
forms like books, newspapers, magazines, television, radio, video games, internet and 
their supporting sectors public relations and advertisement will be reviewed. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Spor Sponsorluğu 

2.Hafta Spor Sponsorluğu Sürecinde Medya 

3.Hafta Spor Ve Medya Nedir? 

4.Hafta Faır-Play Nedir? 

5.Hafta Modern Spor-Olimpiyatlar 

6.Hafta Sporun Bir Ürün Olarak Pazarlanması 

7.Hafta Spor Gazeteciliği 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Tv-Futbol Birlikteliğinden Doğan ''Havuz Sistemi'' 

10.Hafta Spor Sponsorluğunda Risk Faktörleri 1 

11.Hafta Spor Sponsorluğunda Risk Faktörleri 2 

12.Hafta Tv'nin Spor Kurallarına Etkisi 1 

13.Hafta Tv'nin Spor Kurallarına Etkisi 2 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor ve Medya - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  x   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

   x  

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

   x  

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   x  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Mesleki İngilizce Kod OSPY265 

Course Professional English Code OSPY265 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce 
öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun 
okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük 
dağarcığını geliştirme. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İngilizce çeviriye giriş 

2.Hafta İngilizceden Türkçeye çeviride dikkat edilmesi gereken kurallar 

3.Hafta İsim + İsim, isim + sıfat , vb çeviri teknikleri 

4.Hafta Miktar terimlerinin çevrisi 

5.Hafta Mesleki çevri hakkında genel bilgi 

6.Hafta Mesleki çeviriye giriş 

7.Hafta Personel yönetiminde spor yöneticisi 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta İdareci olarak 

10.Hafta Öğretmen olarak 

11.Hafta Değerlendirici olarak 

12.Hafta Denetçi olarak 

13.Hafta Eğitici olarak 

14.Hafta Personel yönetiminde takımdaşlık 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Mesleki İngilizce -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  X   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

  X   

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

   X  

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

   X  

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

  X   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

    X 

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

  



Ders Sporda İletişim ve Liderlik Kod OSPY252 

Course Sports Communication and Leadership Code OSPY252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS:3 

İçerik İletişim, İletişim Çeşitleri,İletişim Becerileri ve Beden Dili 

İngilizce İçerik Communication, Communication Types, Communication Skills and Body Language. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açsından önemi ve işlevi.  

2.Hafta İletişim çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları  

3.Hafta İletişim çeşitleri... Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları  

4.Hafta İletişim sizinle başlar: İnsan tabiatını tanıma 

5.Hafta Kendini anlatma penceresi: Etkili ve güzel konuşma  

6.Hafta İyi bir dinleyici olma: Etkin dinleme  

7.Hafta İletişimin altın anahtarı: Empati  

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta İletişimde ilk izlenim ve önemi  

10.Hafta Beden dili-sözsüz iletişim nedir? Niçin önemlidir?  

11.Hafta Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri  

12.Hafta Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm  

13.Hafta İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler  

14.Hafta Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Sporda İletişim ve Liderlik -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

    X 

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

  X   

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

 

  



Ders Spor Hukuku Kod OSPY254 

Course Sports Law Code OSPY254 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS:3 

İçerik Hukukla ilgili temel kavramlar, Anayasa hukuku, spor hukuku kaynakları, spor 
hukukunun uygulama alanları ve güncel sorunlar. 

İngilizce İçerik Basic concepts related to law, Constitutional law, sources of sports law, practicing 
fields of sports law and current problems. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Spor Hukukuna Giriş 

2.Hafta Temel İnsan Hakları ve Spor 

3.Hafta Spor Hukuku Kaynakları 

4.Hafta Dünyada ve Türkiye’de Sportif Yapılanma 

5.Hafta Sporda Yönetim ve Organizasyon 

6.Hafta Sporcu-Kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri 

7.Hafta Sporda Disiplinin Sağlanması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Sporda Dopingle Mücadele 

10.Hafta Spor Müsabakalarında Şiddet ve Disiplinsizliğin Önlenmesi 

11.Hafta Spor Sözleşmeleri I 

12.Hafta Spor Sözleşmeleri II 

13.Hafta Sporda Hukuki Sorumluluk 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

  



Spor Hukuku-Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

    X 

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

  X   

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

  



Ders Spor Psikolojisi Kod OSPY256 

Course Sports Psychology Code OSPY256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS:4 

İçerik Sporsal performans üzerindeki psikolojik faktörleri belirleyip kuramsal çerçevede 
tartışabilmek 

İngilizce İçerik Discussing psychological factors on sports performance. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Psikoloji Ve Spor Psikolojisinin Tanımları 

2.Hafta Psikolojinin Bir Alt Dalı Olarak Spor Psikolojisi 

3.Hafta Öğrenmenin Genel Tanımı, Klasik Koşullanma -Edimsel Koşullanma -Sosyal Öğrenme 

4.Hafta Kuramı 

5.Hafta Güdü (Motiv) Ve Güdülenme Kavramları 

6.Hafta Kaygı Kavramı 

7.Hafta Sporda Performans Kavramı 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Konsantrasyon 

10.Hafta Kişisel Özellikler Ve Spor 

11.Hafta Grup Kavramı 

12.Hafta Lider Ve Liderlik Kavramları 

13.Hafta Saldırganlık Olgusu 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Spor Psikolojisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

    X 

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

  X   

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

  



Ders Spor Tarihi Kod OSPY258 

Course Sport Hıstory Code OSPY258 

Krediler Teori: 1 Uygulama:1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Sporun tarihsel gelişimi konularına değinilecek. 

İngilizce İçerik This lecture includes subjects of hictorical development of sports 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Spor Tarihi hakkında genel bilgi 

2.Hafta Tarihin kaynakları 

3.Hafta İlk çağlarda Beden Eğitimi ve Spor 

4.Hafta Sümerlilerde spor 

5.Hafta Asur- Babillilerde spor 

6.Hafta Etiler (Hititler)’ de spor 

7.Hafta Eski Yunanlılarda spor 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Romalılarda spor 

10.Hafta Eski Türklerde spor 

11.Hafta Selçuklularda spor 

12.Hafta Osmanlılarda spor 

13.Hafta Osmanlılarda güreş 

14.Hafta Modern sporlara geçiş 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Spor Tarihi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

  X   

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

   X  

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

    X 

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

    X 

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   X  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Sporda Yönetim ve Organizasyon Kod OSPY260 

Course Management And Organızatıon Code OSPY260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Spor birimlerinin ve tesislerinin (teşkilat, kulüp,işletme vs.) yönetimi ve organizasyonu 
doğrultusunda gerekli olan temel bilgi ve konulara değinilecektir. 

İngilizce İçerik Necessary sport units and foundation(organization,club,operation vb) administration 
and organization 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yönetim süreci,öğeleri ,ilkeleri 

2.Hafta Spor yönetiminin işlevleri 

3.Hafta Spor yönetiminin işlevleri 

4.Hafta Spor yöneticisinin özellikleri ve yönetici karakterleri 

5.Hafta Türkiyede ve dünyada spor politikaları 

6.Hafta Beden eğitimi ve spor programlarının yönetimi 

7.Hafta Spor yönetiminde güncel konular 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Spor tesisleri yönetimi ve Türkiyedeki durumu 

10.Hafta Ulusal ve Uluslar arası spor organizasyonları ve düzenlemeleri 

11.Hafta Fikstür düzenleme 

12.Hafta Organizasyon öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak faaliyetler 

13.Hafta Örnek spor organizasyonları uygulamaları 

14.Hafta Örnek spor organizasyonları uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Sporda Yönetim ve Organizasyon -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

   X  

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

  X   

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

     

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

    X 

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

   X  

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

 

 

 

 

 

 



Ders Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi Kod OSPY262 

Course Human Resources Management In Sport Code OSPY262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, 
eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir 

İngilizce İçerik In this course the framework of human resource management and the HR functions 
like job analysis, HR planning, HR recruitment and selection, HR training and 
development will be discussed. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders İçeriği ve Tanışma 

2.Hafta İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş 

3.Hafta İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları 

4.Hafta Spor Endüstrisi 

5.Hafta Sporda İnsan Kaynağının Önemi 

6.Hafta Sporda İKY´de İş Analizi 

7.Hafta Sporda İKY´de İnsan Kaynakları Planlaması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sporda İKY´de İşe Alma ve Yerleştirme 

10.Hafta Sporda İKY´de İşe Alıştırma / Oryantasyon 

11.Hafta Sporda İKY´de Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi 

12.Hafta Sporda İKY´de Performans Değerlendirme 

13.Hafta Uygulama - Örnek Olay 1 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

     

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

  X   

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

   X  

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

   X  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

     

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 

  



Ders Sporda Toplam Kalite Yönetimi Kod OSPY64 

Course Total Qualıty Management In Sport Code OSPY264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde hizmet ve ürünün kalitesi ile igili sistem 
ve süreçler ile ilgili konulara değinilecektir. 

İngilizce İçerik Service and product quality, systems and process. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Toplam Kalite Yönetiminin tarihçesi ve felsefesi  

2.Hafta Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar 

3.Hafta Toplam Kalite Yönetimi ile klasik yaklaşımların karşılaştırılması 

4.Hafta Toplam Kalite Yönetiminin özellikleri ve ilkeleri 

5.Hafta Toplam Kalite Yönetiminin yürütülmesinde kullanılan uygulamalar 

6.Hafta Toplam Kalite Yönetiminde stratejik planlama aşamaları 

7.Hafta Spor hizmetlerinin özellikleri ve hizmet kalitesi yaklaşımları 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Spor hizmetlerinin kalitesini etkileyen faktörler 

10.Hafta Toplam kalite yönetiminde personel geliştirme 

11.Hafta Toplam Kalite yönetiminde performans değerlendirme yöntemleri 

12.Hafta Spor organizasyonlarında toplam kalite yönetimi ve ISO 9001-2000 Standardı 
uygulamaları 

13.Hafta Misyon-vizyon-politika ve değer belirleme uygulamaları 

14.Hafta Swot analizi uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Toplam Kalite Yönetimi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye 
sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır. 

  X   

2 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme 
süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal 
düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve 
alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime 
yönelik çalışmaları planlayarak açıklar. 

     

3 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-
değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet 
verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 

     

4 Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma 
yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, 
sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 

   X  

5 Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış 
çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar. 

     

6 Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak 
yürütebilir. 

     

7 Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme 
ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon 
sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri 
yönetir. 

     

8 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel 
gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme 
konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum geliştirir. 

     

9 Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

     

10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde 
bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

   X  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir. 

     

12 Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına 
düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik 
düzenleyebilir. 

    X 

13 Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve 
duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel 
bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

     

14 Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, 
organize eder, karar verir ve geliştirir. 

     

 


