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I.YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY101 SPOR EKONOMİSİNE GİRİŞ 

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel 

kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve 

işlevleri; 

Ekonomi biliminin genel ilke, kuram, kavram ve süreçlerinden hareketle, iktisadi düşünce içinde 

sporun yeri ve önemi. Spor endüstrisi, spor sektörü, sporun finansı ile ilgili gelişmelerin 

incelenmesinin yanı sıra sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri, sporda tüketim yatırım 

ve özellikleri, spor yatırımlarının iktisadi geli spor harcamaları ve maliyet, fayda analizi, spor ve 

iktisadi kalkınma,  spor pazarlama teknikleri. Türkiye ve Dünyadaki spor pazarlaması uygulamaları, 

modeller, problemler ve çözüm önerileri. 

Ders Kitabı: 

“Spor Pazarlaması” Argan.M., Katırcı H., 2002. 

“Spor ve Sporcuların Vergilendirilmesi”, Başaran M. Atay,T 2003.  

“Sports Economics”, Fort,Rodney D. Journal of Sports Economics, 2003. 

 

SY102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 

Beden Eğitimi ve Spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, 

amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk 

eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. 

Ders Kitabı: 

“Beden Eğitimi Ve Spor Bilimlerine Giriş” Rasim Kale, Engin Erşen, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş”, Ali Niyazi İnal, Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya, 

1998 

 

SY103 SPOR YÖNETİMİNE GİRİŞ 

Yönetim: Temel kavramlar, yönetim faaliyetinin özellikleri, yöneticilik; yönetim biliminin tarihi 

gelişimi: Bilimsel öncesi dönem. Bilimsel yönetim, bilimsel yönetim hareketi, yönetim süreci 

yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı; insan ilişkileri yaklaşımı. Hawthorne araştırmaları, Harwood 

çalışmaları.  

Ders Kitabı:  

“Spor Yönetimi”, MarchL.Kroote, Charles A.Bucher. Beyaz Yayınları, 2007. 

 “Spor Yönetimi Dersleri”, Av. Simge Aybey,  2009. 

 

TUR14 TÜRK DİLİ – I 

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, 

imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yapıcı fikirler, paragraf yazımı; 

kompozisyon çatısı, tema paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım 

bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, eleştiri, hikaye, 

roman v.b.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, 



bilimsel yazılar, makale v.b.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale 

yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.  

Ders Kitabı: 

“Üniversiteler İçin Türk Dili”, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Bayrak Basım Yayın Dağıtım, 2001 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Yazım Kılavuzu”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006. 

 

ING105 YABANCI DİL –I 

Basit resimlerden anlam çıkarma, görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma, basit 

deyimleri kullanma, bir masalı, hikâyeyi açıklama ve özet yapma, noktalama işaretlerini tanıma ve 

kullanma, cümleyi öğelerine ayırma, tekil ve çoğul isimler, sıfat ve çeşitleri, şahıs ve ilgi zamirleri, 

yardımcı fiiller. 

Ders Kitabı: 

“Basic English Grammar”, Betty Schrampfer Azar, PrinticeHallRegents, USA, 1999 

 

BİL106 BİLGİSAYAR 

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, 

kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet 

kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri 

güvenliği ve ilgili etik kavramları, Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, 

kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde 

kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim 

uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz 

etkileri ve önlenmesi. 

Ders Kitabı:  

 

SY107 GENEL CİMNASTİK 

Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş 

ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, 

atlama ipi, cimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri. 

Ders Kitabı: 

“Serbest Cimnastik”, Şengül, E. Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. Baskı, Ankara, 1996.  

Yardımcı Ders Kitapları: 

 “Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı”, Yalçın, H.F., Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara. 1995. 

“İlk-Ortaöğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları 

Rehberi”, Okul içi Beden Eğitimi ve Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 1997. 

 

TAR108 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –I 

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, 

Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, 

Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. Amasya Genelgesi, Ulusal 

Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, 



düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve 

Büyük Taarruz. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. 

Ders Kitabı: 

“Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk  İlkeleri” , Prof. Dr. Refik Duran, Mustafa Safran, Doç. Dr. Semih 

Yalçın, Doç.Dr Necdet Hayta, Yrd.Doç.Dr. Muhammed Şahin, Yrd.Doç.Dr. M.Ali Çakmak, 

Dr.Cengiz Dönmez, Siyasal Kitabevi, Ankara1999. 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri”, Mevlüt Çelebi, Ankara, 2005. 

 

KARİYER PLANLAMA 

 

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin 

oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş 

hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; 

kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve 

görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler. 
 

 

II.YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY109 SPOR YÖNETİMİ 1 

Modern Yönetim: Sistem yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı; spor yönetimi: Temel kavramlar, 

spor yönetiminin gelişimi, spor yönetimi ve spor yöneticiliği, spor yönetiminde planlama, spor 

yönetiminin organizasyonu, spor yönetiminde liderlik, spor yönetiminde koordinasyon ve denetim. 

Spor yönetimi ve spor yöneticiliği, spor yöneticiliğimde planlama, spor yöneticiliğinin 

organizasyonu, spor yöneticiliğinde liderlik, spor yöneticiliğinde koordinasyon ve denetim. 

 

SY110 İKTİSATA GİRİŞ 

İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik kavramlar. 

Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici 

ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam 

rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi Temel 

makro ekonomik değişkenler. Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin 

ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve 

etkileri. İstihdam ve işsizlik: İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri 

Ders Kitabı: 

İktisada Giriş, Erdal Ünsal, Pegem Yayınlar 

 

SY111 SPOR YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM 

 

Türk Spor Yönetimdeki 1986 Sonrası Değişim ve Gelişimi ve Bu Sürece Dair Yönetici Görüşleri İle 

Karşılaşılan Problem ve Beklentilerin Belirlenmesi. Modern Spor yönetimindeki değişimlere güncel 

bakış açısıyla bakmak. 
 

“Spor Yönetimi”, Doç. Dr. Nejat Basım - Doç. Dr. Metin Argan, Detay Yayıncılık, Ankara 2009. 

 

SY112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –II 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk 

alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 

http://detayyayin.com.tr/tr-base/kitapara.php?yazar=Nejat%20Basım
http://detayyayin.com.tr/tr-base/kitapara.php?yazar=Metin%20Argan


1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin 

İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.  

Ders Kitabı: 

“Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk  İlkeleri”, Prof.Dr. Refik Duran, Mustafa Safran, Doç.Dr .Semih 

Yalçın, Doç.Dr.Necdet Hayta, Yrd.Doç.Dr. Muhammed Şahin, Yrd.Doç.Dr. M.Ali Çakmak, 

Dr.Cengiz Dönmez, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999. 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk   İlkeleri”, Mevlüt Çelebi Ankara 2005. 

 

SY113  ATLETİZM 

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları, yürüyüşler ve 

kurallar. 

Ders Kitabı: 

Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Demir, M.; Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Atlamalar”,Mehmet Yalçıner, Antalya, 1990 

“Atletizm”,Mustafa İşler, Tütibay Yayınları, Ankara, 1997 

 

TUR14 TÜRK DİLİ – II 

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan 

hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, 

konuşma bozuklukları ve giderilmesi, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler 

için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, 

konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, 

sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlatma Teknikleri: Okuduğunu anlama,çeşitli okuma 

becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, 

okuduğunu transfer etme, okumanın diğer ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini 

anlama, çeşitli dinleme beceri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, 

eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.  

Ders Kitabı: 

“Üniversiteler İçin Türk Dili”, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Bayrak Basım Yayın Dağıtım, 2001 

Yardımcı Ders Kitapları: 

“Yazım Kılavuzu” Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996. 

 

ING105 YABANCI DİL –II 

Seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı-sözlü anlatım, dil bilgisi-imla 

egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içinde kullanma, 

fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal ve toplumsal bir 

olayı anlatma 

 “Basic English Grammar” BettySchrampfer Azar, PrinticeHallRegents, USA, 1999  

 

 

 



III.YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY 201: ULUSLARARASI SPOR ORGANIZASYONLARI VE OLIMPIYATLAR 

Dersin Amaci: 

Uluslararasi Spor Organizasyonlarının planlanması ve düzenlenmesinin öğretimi 

Dersin Icerigi 

Mega spor organizasyonlarının, ozellikle Olimpiyat Oyunlarinin, planlanması hazırlanması, ve yönetimi 

konularini islemek ulusal ve uluslararası müsabakalar hakkinda kapsamli bilgi sunmak  

SY 202: SPOR PAZARLAMASI VE MARKET YONETIMI 

Dersin Amaci: 

Spor pazarlamasının stratejik açıdan önemi ve uygulamaları, geleceğe yönelik eğilimlerin tartışılması ile ilgili 

öğrencilerin kavramsal ve uygulamaya yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Icerigi 

Spor pazarlamasında stratejik açıdan pazarın analizi, bölümleme, hedefleme ve konumlama, ürün,fiyat, dağıtım, 

tutundurma, medya kullanımına yönelik stratejilerin uygulanması, koordinasyonu ve kontrolünü içeri 

SY 203; SPOR VE HUKUK (GIRIS SEVIYESI)  

Dersin Amaci: 

Bu dersin amaci gelecegin spor yoneticisi adayi olan öğrencilerimize Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri 

vermek ve bu alandaki başlıca hukuki sorunları değerlendirebilme imkânı kazandırmaktır. 

Dersin Icerigi 

Bu ders: Spor Kavramı, Spor Hukukunun Temel Kavramları, Spor Yargısı ve Spor Tahkim Mahkemesi, Spor 

Kuruluşlarının Spor Hukuku Üzerindeki Etkileri,Spor Yargısı ve Bu Yargı Kolunun Lex Sportiva'ya olan 

katkısı, Spor Tahkim Mahkemesi, Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Bosman Kararı, Dopingle 

Mücadele ve WADA, Spor Sponsorluğu gibi konuları içermektedir. 

SY 204 GENEL MUHASEBE 

Dersin Amaci: 

Oğrencilere, spor organizasyonlarının finansal tablo analizlerini yorumlayabilecek ve bütçe planlamalarını 

hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. 

Dersin Icerigi 

Dersin içeriği; işletmenin amaçları, muhasebe ve temel kavramlar, işletme bütçelerinin ilkeleri, sınırları ve 

türleri, bütçe hazırlama ve kontrol, statik bütçeleme, üretim ve satış bütçesi, bütçelenmiş gelir tablosu, finansal 

tabloların okunması, esnek bütçe uygulaması, finansal yönetimin genel esasları, finansal analiz, bütçe kontrolü 

ve bir spor kuruluşunun bütçe incelemesi için ziyaret konularını kapsamaktadır. 

SY 205 INSAN KAYNAKLAR YONETIMI 

Dersin Amaci: 

Örgütlerde insan gücü planlaması, sağlanması, kullanılması, insan kaynaklarını önemi, kamu ve özel kesimdeki 

spor kurum ve kuruluşlarında personel stratejileri. 

Dersin Icerigi 

Spor örgütlerinde insan kaynaklarının önemli insan gücünün planlanması, sağlanması ve kullanılmasını 

öğretme. 

 



SEÇMELI DERS 

SEC 206: SPORDA TUKETICI DAVRANISLARI 

Dersin Amaci: 

Bu dersin temel amaçları, tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketimle ilgili davranışlarının belirlenmesi ve 

bu davranışların etkilenmesine yönelik olarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesidir. 

Dersin Icerigi 

İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici 

davranışlarının pazarlamadaki ve satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, 

güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve 

alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda müşteriler ve satın alma özellikleri 

SEC 207: SPORDA ZAMAN YONETIMI 

Dersin Amaci: 

Bu dersin amaci ogrenciye gerek ogrencilik yillarinda ve gerekse mezuniyetinden sonra Zaman yönetimi ve 

hayat akış planı yapma konusunda bilgilendirmek ve Zamanı Etkili Kullanmayı Engelleyen Faktörleri islemek 

Dersin Icerigi 

Zamanı etkili kullanma iyi bir hayat planı yapmak demektir. İnsan belirli bir amaç için zamanının tamamını harcadığında 

hayatının başka noktaları eksik kalacaktır. Spor ve Fitness alaninda Başarıya ulaşmak isteyen her bireyin hayatında sekiz 

temel öğe yer almalıdır. Doğru Sistem, Yeterli uyku ve Sosyal Hayat, Dinlenme, Yeterli beslenme, Spor, Sınava Hazırlık, 

Aile Zamani gibi. 

Alandisi Secmeli Dersler 

SEC 208: HENTBOL 

Dersin Amaci: 

Hentbol oyununun kuralları ile öğrenilmesi ve bireysel teknik ve becerilerinin kazanılması 

Dersin Icerigi 

Hentbol Oyun Kuralları ve Teknik-Taktik Beceriler 

SEC 209 BADMINTON: 

Dersin Amaci:  

Badminton oyununun teknik ve taktik özelliklerinin incelenmesi 

Dersin Icerigi 

Badminton sporunun teknik ve taktik analizi 

 

IV. YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY 210 SPORDA YONETIMI VE ORGANIZASYONLAR 

Dersin amacı 

öğrencilere, Spor yoneticiligi ve liderligi alanlari ve spor organizasyonlarının işleyişi ile ilgili edindiği bilgileri 

ulusal ve uluslararası etkinliklerde kullanma becerisi kazandırmaktır. 

Dersin Icerigi 

Spor Yonetimi  ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri hakkında genel bilgiler, organizasyon 

sınıflaması, organizasyon planlaması, organizasyon uygulama teknikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 

konularını kapsamaktadır. 



SY 211 SPORDA ORGUTSEL DAVRANIS 

Dersin amacı 

Bu dersin sonunda, örğütsel davranışın önemine karşı öğrencide duyarlılık oluşturulabilir. Açık bir sistem olarak 

ve grupla birlikte çalışmak için işe ilişkin beceriler kazanılabilir. 

Dersin Icerigi 

Örgütlerin temel kaynakları olan çalışanlarının örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgilerin aktarılması, 

çalışanların yönetiminin örgütsel verimliliği etkileme biçimi, iş tatmini, örgütsel stres, örgütsel bağlılık, 

tükenmişlik, örgütsel çatışma, motivasyon, grupların oluşumu gibi temel örgütsel davranış ve psikoloji konuları 

ile örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel 

sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme gibi konuların incelenmesi. 

SY 212 SPOR FINANSI 

Dersin amacı:  

Spor işletmelerinde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel 

finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele 

almaktır. 

Dersin Icerigi 

Spor İşletmelerinde Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre ve Finansal Amaçlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal 

Analiz ve Kontrol, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi. 

SY 213 SOSYOLOJI VE SPOR  

Dersin amacı  

Spor ve sosyoloji birbirini tamamlayan iki onemli olgu olarak toplumlarin spor kultur ve eglence degerlerine 

birlikte ev sahipligi yaparlar. Bu ders surecinde Spor sosyolojik boyut açısından değerlendirilerek, sosyoloji ve 

spor sosyolojisi ile ilgili teorilere, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. 

SY 214 SPORDA (KAMU) YONETIMI 

Dersin amacı  

Genel hatlarıyla spor yonetimin kamu ve ozel istirakler acisindan degerlendirilmesi, yonetimi ve organizasyonel ve orgut 

sekilleri ve, etik sorunlari ve liderlik surecleri ile spor yonetim ve yoneticilik sekilleri ve liderlik vasiflari incelenerek sporun 

Turkiye’deki bugünkü yapısal ve işlevsel durumu,genel değerlendirme olarak incelenecelenmektedir. 

Dersin Icerigi 

Yönetim, Yönetici kavramının tanımı, Nitelikleri ve özellikleri, Yöneticilerin görev ve şahıslar arası rolleri, Yönetim 

düzeyleri, Yönetim biliminin diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi, Organizasyon, Organizasyon kavramının tanımı ve 

niteliği, Yöneticilerin yönetim kuralları, Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon, 

kontrol denetim, Yönetim hususunda son gelişmeler: Amaçlara göre yönetim, Kalite ve toplam kalite yönetimi. 

 

4 yariyil secmeli dersler 

SEC 215: SPORDA CATISMA VE STRESS YONETIMI 

Dersin Amaci:  

Çatışma ve stres kavramlarını derinlemesine öğrenilmesi iş yaşantısı, günlük yaşantı ve kişinin iç yaşamına 

yönelik olumsuz durumlarla baş edebilme yöntemlerinin geliştirmesi. 

Dersin Icerigi 

Bu ders kapsamında çatışma tanımı, özellikleri, çatışma yönetimi, çatışmayı önleme, çatışma çözümlenmesi, 

çatışma ve üretkenlik gibi konuların yanı sıra çatışmanın stres ile olan ilişkisi de ele alınmaktadır. Ayrıca stres 



ve nedenleri, stresin tanımı, stres ile başa çıkma yöntemleri ve örgütsel düzeydeki uygulamaları, çatışma ve 

stres yönetiminin önemi ve etkisi gibi konular da anlatılmaktadır. 

SEC 216  ESPORA GIRIS 

Dersin Amaci 

Bu çevrimiçi ders, Esports'a bir giriş sağlar. Dersin odak noktası Esports'u öğrenmektir. 

Temeller, oyuncuların profesyonel yaşam tarzı, akışın nasıl çalıştığı ve endustrinin şu anki durumu hakkinda 

bilgi olusturur.  

 

Dersin Icerigi 

 

Bu derste öğrenciler sadece espor endüstrisi hakkında bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda 

oyun deneyiminde ve espor ekosistemi hakkında daha derin bir fikir edinin. Derste öğrenciler, 

oyuncular olarak e-spor oyunları oynayın, ancak deneyime tasarımcılar ve eleştirel düşünürler olarak da 

bakacaksınız. Öğrencilerin kendi oyun sistemlerine erişmeleri beklenir (PS4 veya XBOX - PC veya Mac 

uygundur). 

 

SEC 217: VOLEYBOL: 

Dersin Amaci:  

Öğrencilerin Voleybol oyununun tarihini, kurallarını, teknik ve taktik yapısını öğrenmek 

Dersin Icerigi 

Voleybolun tarihi, kuralları, Teknikleri, taktikleri ve Oyun Sistemlerinin öğrenilip geliştirilme 

SEC: 218  YUZME:  

Dersin Amaci:  

Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru 

metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve 

öneminin oluşturulması 

Dersin Icerigi 

Bu ders, beden eğitimi öğretmeninin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının 

öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük 

yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır 

SEC 219: BADMINTON 

Dersin Amaci:  

Badminton oyununun teknik ve taktik özelliklerinin incelenmesi 

Dersin Icerigi 

Badminton sporunun teknik ve taktik analizi 

 

V. YARIYIL DERS LİSTESİ 

 

SY301 : SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla ilişkilerin tanımı ve ilgili kavramlar, halkla ilişkilerin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel 

gelişimi, Halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkilerde mesleki yeterlilik, etik ve temel ilkeler, halkla 

ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkiler uzmanlarında aranan nitelikler, spor örgütleri içinde halkla 

ilişkilerin yeri, etkili sunuş teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemi. Kamu ve özel spor 



örgütlerinin organizasyon ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetlerinde halkla ilişkiler ve 

iletişim sürecini kullanabilme. 

SY302: SPOR YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE DENETİMİ 

Sporda insan kaynakları yönetim süreci, performans değerlendirme süreci ve teknikleri, İş 

değerlendirme ve yöntemleri, İş değerlendirme, ücret ve performans ilişkisi, denetim teorileri, 

denetim sistemleri, Ücret denetimi, performans ve denetimde verimlilik ilişkisi. Sporda Kamu ve 

Özel İşletmeler, Yerel yönetimler ve Spor Kulüplerinde spor yönetiminde performans, denetim 

ve sürdürülebilirliğe yönelik stratejik planlama ve performans ölçümü hakkında geniş kapsamlı 

sunumlar. Yurtiçi ve yurtdışı en iyi uygulama örnekleri detaylı olarak irdelenecek ve verilen 

hizmetler açısından sonuçlarının ölçüleceği bir model önerisi. 

SY303: SPOR TURİZMİ ENDÜSTRİSİ 

Temel turizm ve spor turizmi kavramları, sporda turizm işletme yönetiminin stratejik, taktik ve 

operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutları. Spor yönetimi içinde spor 

ve turizm sektörünün yeri ve önemi. Turizm kavramı, turist kavramı, turizmde amaçlanan 

hedefler, turizmle ilişkili spor aktiviteleri. Spor turizm pazarı, spor turizminde animasyon, spor 

turizm danışmanlığı, spor turizminde iş olanakları. Etkinliklerin tanıtımı ve spor faaliyetlerini 

düzenleyici yönetim organları, spor ekonomisinin mali temelleri, bir spor örgütün ekonomik 

yapısının yerinde incelenmesi, güncel sporda turizm ekonomisi politikaları. 

SY304: SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ 

Spor tesis işletmesi kavramı ve tarihsel gelişimi, Spor tesis işletmelerinin kuruluşu ve yönetimi, 

Spor Organizasyonları ve faaliyet alanları.  Mevcut spor tesislerinin yapı ve işleyişi, Türk Spor 

yönetimine ilişkin mevzuatın incelenmesi, temel sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları. 

Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış, Etkinlik yönetimi, Finans ve bütçeleme, Spor tesis 

işletmelerinde risk yönetimi, Spor tesislerinde saha malzeme bilgisini içermektedir 

SEÇ305 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

Engellilik kavramları ve engellilik sebepleri, Engelliler için beden eğitimi spor tarihi, Eğitsel 

stratejileri, Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve 

sınıflandırılmaları, Beden Eğitimi ve Sporun engelliler üzerindeki etkileri ve engelliler için beden 

eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler. Engelli gruplarından, bedensel, görme, işitme, 

zihinsel yetersizliği olan bireyleri tanıma ve onların eğitimleri konusunda pozitif tutum. 

Engelliliğin nedenleri ve gereken önlemler konusunda bilgi birikimine sahip olma. 

SEÇ306 ÇOCUK VE SPOR 

Çocuk ve spor üzerine görüşler, çocuk gelişimi (somatik, motorik, duyusal ve sosyal yönleriyle) 

hareket eğitimi ve çocuklarda antrenman (çocuk antrenmanının amacı, içeriği, aşamaları, tehlike 

ve riskleri), kondisyonel motorik özellikleri ve antrenman önerileri, psikomotor özellikler ve 

eğitimi. Çocuk antrenmanlarının periyotlaması, çocuk ve müsabaka, yetenek ve yatkınlık 

kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım 

sporlarında yetenek seçimi ilkeleri ve uygulama örnekleri 

SEÇMELİ DERS IV 

SEÇ307: SPOR FELSEFESİ 

Felsefesinin temel kavramları, Felsefi bağlamda spor olgusunun incelenmesi, Hareket-Oyun 

felsefesi ve yarışma, Rekabet, Dayanışma, Yenme-Yenilme sorunsalı olarak spor,  Olimpizmin 

tarihsel gelişimi ve Olimpik değerler eğitimi. Sporun felsefesi, Spor Tarihi’nin anlam ve önemi, 

spor tarihinin ve felsefesinin kaynakları. Sporda erdem sayılan değerlerle olimpizm ve olimpik 



ruh ile insanlık ailesine barış ve esenlik getirecek bir olguyu ve bu olgunun bireyde davranış 

haline gelebilmesine katkı sağlamak. 

SEÇ308: SPOR ORGANİZASYONLARINDA KRİZ YÖNETİMİ 

Kriz nedir, krizin özelliklileri ve nedenleri, şiddeti ve evreleri, kriz türleri, kriz Yönetimi. Spor 

örgütleri yönetiminde kriz ve kriz yönetimi kavramları, spor organizasyonlarında kriz olgusunun 

özellikleri, nedenleri, çözümlemeye yönelik yöntemler, kriz esnasında iletişimin önemi ve 

izlenebilecek stratejiler. 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 

SEÇ309 ÖZEL EĞİTİM 

Temel kavramlar; özel eğitimin yasal ve felsefi temelleri, amaçları, tıbbi, gelişimsel, psikolojik 

ve eğitsel değerlendirme. Bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı, erken 

çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, gelişim süreci, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı, 

yasalarda rol alan uzmanlar, aile katılımı, değerlendirme, müdahale programları, kurum ve ev 

merkezli uygulamalar, geçiş süreci, temel konular, oyun, gelişimsel dönemlere uygun 

uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli yaklaşımlar. 

SEÇ310 GELENEKSEL SPORLAR 

Geleneksel Türk sporları ile ilgili terim ve kavramlar, önemi, birey, toplum ve ülke ekonomisine 

katkıları, Geleneksel Türk sporlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, 

Beylikler ve Osmanlı Dönemi), Ahilik ve Lonca Teşkilatı, Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla 

ilgili kurum ve kuruluşlar, geleneksel sporlarda malzeme kullanımı ve yapım tekniklerine göre 

sınıflandırma, eğitimi, üretimi ve pazarlanması. Bu bağlamda öğrenciye, geleneksel Türk 

sporlarının modern sporlara ilişkilendirme 

 

VI. YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY311 SPOR YÖNETİMİ VE LİDERLİK 

Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte 

özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik 

yaklaşımları. Liderliğin temel bileşenleri, liderlik yetenek, rol ve özellikleri, liderlik davranışının 

felsefi açıdan incelenmesi. Liderlik psikolojisi, spor bilimleri ve yönetiminde liderliğin 

değerlendirilmesi, klasik ve modern liderlik yaklaşımları, liderliğe spor yönelimli etkileşimsel 

yaklaşımlar,  lider- grup ilişkisi, sporun yönetiminde liderliğin geliştirilmesi ve spor yoluyla 

liderlik gelişimi. 

SY312 SPOR EKONOMİSİ (Mikro İnceleme) 

Ekonomi biliminin tanımı ekonominin kapsamı ve temel kavramlar, ekonomik sistemler, piyasa 

ve çeşitleri, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz ve talep yasaları, fiyat, tüketim, üretim teorisi, 

rekabet piyasaları, milli gelir ve istihdam, enflasyon, işsizlik, yatırım ve tasarruf, para teorisi ve 

para politikası, ekonomik büyüme ve gelişme, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi ve 

uluslararası finans. İktisadi düşünce içinde spor, sporun toplumsal arz ve talebi ile ilgili genel 

özellikleri. Sporda tüketim-yatırım kavramları, spor yönetimlerinin iktisadi ve sosyal  gelişmeye 

katkısı. Spor yatırımlarının finansmanı, spor harcamaları ve maliyet – fayda analizi. 

SY313 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Bilim ve araştırma kavramları, amaçları ve özellikleri, başlıca araştırma türleri yöntem ve 

modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya 



konulmasında izlenecek yollar. Sosyal bilimlerde bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi 

ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri 

SY314 SPOR YÖNETİMİ VE PSİKOSOSYAL YÖNTEMLER 

Yönetim psikolojisi açısından örgüt ve  Sistem Kavramlarının incelenmesi. Toplumsal Örgütlerin 

tanımlayıcı özellikleri, örgütsel rollerin üstlenilmesi, güç ve otorite, bilgi akışı, örgütsel 

verimliliğin psikolojik temelin incelenmesi, örgütsel değişim, kişilerin örgüte bağlanma ve 

kaynaşmaları, örgüt dokusu ve  iklimi. Spor yarışmaları ve organizasyonların analizi ve uygulama 

alanları, Psikososyal açıdan sporda analiz çeşitleri ve değerlendirmesi. Spor yarışmaları analizi 

ve uygulama alanları, Sporda analiz çeşitleri ve değerlendirmesinin öğretilmesi 

SY315 SPOR VE MEDYA 

Medya ile ilgili kavramlar, Spor ve medya ilişkisi ele alınır. Bu bağlamda spor ile görsel, işitsel 

ve yazılı medya; Türk spor medyasının tarihsel süreçleri, başlıca medya kuramları ve söz konusu 

kuramların spor yönetimine uygulanması vb. konular işlenir.  Spor medya ve kitle iletişimini 

oluşturan konular ve yaklaşımlar. Kitle İletişim araçlarının kullanımı, biçimleri ve niteliğinin 

belirlenmesi. Hedeflenen spor ve medya iletişim amacının gerçekleştirilmesi için uygun iletişim 

araçlarının seçimi. Spor ve Medya İletişimi, modelleri ve bu modellerin dayandığı teoriler. 

SEÇMELİ DERS V 

SEÇ316 SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM  

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, İlkyardım, tanımı, amacı, acil 

durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma 

ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-

iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim 

batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, 

sporcuları sakatlanmaya iten sebepler, sporda sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarının 

önlenmesi. Isınmanın amacı, prensipleri, etkileri, sınıflandırılması, kas yaralanmaları, 

burkulmalar, kırıklar, çıkıklar, kramplar, sargının görevi, amacı, çeşitleri, spor sakatlıklarında 

konservatif tedavi. 

 

SEÇ317 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   

Kalite ve Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişim Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin Temel 

Kavramları ve Yaklaşımları. Toplam Kalite Yönetiminin Sporda hizmet sektöründe uygulanması, 

spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, toplam kalite yönetiminde kullanılan teknikler ve 

araçlar. Toplam kalite yönetimi tarihsel gelişimi, temel kavramlar, toplam kalite yönetimi amaç 

ve ilkeleri, toplam kalite yönetim unsurları, süreç yönetimi, kalite çemberi, problem çözme 

teknikleri, spor hizmetlerinde kalite ve spor örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri. 

SEÇMELİ DERS VI 

SEÇ318 YAŞAM BOYU SPOR SEÇMELİ  

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu spor 

aktivitelerinin tanıtımı organizmaya etkileri, egzersiz programları ve uygulanması. Yaşam boyu 

sporun Çocuk, Genç, Yaşlı ve Kadınlar açısından günümüzdeki öneminin kavratılması ve herkes 

için, sporun yaşam biçimi haline getirilmesini sağlayacak bilgi ve uygulamaların öğretilmesi. 

SEÇ319 DOĞA SPORLARI SEÇMELİ  



Doğa sporlarının uluslararası kurallara ve tekniğine uygun bir şekilde sergileyebilecek 

materyalleri ve onların özelliklerini kavrayabilmek, bireysel sporların, tarihsel gelişimi, kuralları 

ve organizasyon yapılarını, statülerini değerlendirmek. 

 

 

VII. YARIYIL DERS LİSTESİ 

 

SY401 SPORDA TESİS YÖNETİMİ 

Bu derste, İşletmenin tanım ve temel kavramlarından hareketle spor tesislerinin kurulması ve 

işletilmesindeki verimlilik ve etkinliğin yönetim bilimi açısından incelenerek, Türkiye’de 

spor tesislerini planlama ve işletmesinin güncel sorunlarının tartışılması amaçlanmaktadır. 

Dersin kapsamı içerisinde, sporun farklı bir çalışma alanı olan spor tesislerinin yönetim ve 

işletme bilimleri açısından ve verimlilik esası çerçevesinde planlanarak işletilmesi yer 

almaktadır. Öğretim hedefi, Spor Yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere, spor 

tesislerinin planlama ve işletmeciliği uygulamasında karşılaşacakları sorunlara bilimsel 

yönetim ve işletmecilik anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün 

boyutlarıyla değerlendirerek, verimlilik esası doğrultusunda edindiği bilgileri, sportif 

ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde değerlendirebilmeyi öğretebilmektir. 

SY402 UYGULAMALI YÖNETİM I (Internship staj) 

Yönetim teorilerini uygulamalı bir şekilde analiz yaparak, modern yönetim tekniklerine katkı 

sağlamak. 

SY403 BAGIMSIZ ÇALIŞMA (Spor yönetimi örnek uygulamalı çalışma analizleri) 

Spor yönetiminde modern spor yönetimi tekniklerini uygulayacak aşamaya gelmek için, spor 

tesis ve kuruluşlarında  uygulamalı çalışma analizleri yapmak. 

SY404 SPORDA TEKNOLOJİ TAKİBİ VE YÖNETİMİ 

Çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde teknoloji kullanımları, uygulamaları, Teknoloji 

kullanımı bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi ve organizasyonları 

faaliyetlerinde değerlendirmek gelişmeleri takip etmek örnek uygulamalara yönelik becerileri 

geliştirmek 

SEÇMELİ DERS VII 

SY405 SPORDA GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilikle ilgili temel kavramları bilir. Girişimcilikteki yaklaşımları kavrar. 

Girişimciliğin önemini anlayarak çağdaş yönetim teorilerinde kullanır. 

SY406 ANATOMİ VE KİNESİYOLOJİ 

Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş ,Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, 

Sistemler, Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku , kemik Doku, ), Kas 

Doku, Sinir Doku , Eklemler ( Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya 



bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve 

kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür. 

 

SEÇMELİ DERS VIII 

SEÇ407 TENİS  

Dersin İçeriği: 

Temel teknikler, taktik ve kondisyon çalışmaları. 

Dersin Amacı: 

Tenis için temel teknik ve becerilere sahip olmak. 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:  

Tenise Başlarken,Öğretmenin El Kitabı,Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 

Ankara,1999 

 

SEÇ408 SATRANÇ 

Satranç oynar. Satranç oyununun temel kurallarını ve temel mat temalarını açılış ilkelerini 

üçüncü kişilere ulaştırır. Bir satranç turnuvası düzenleyebilir. Özetle satranç hakkında temel 

bilgileri ve uygulamaları öğrenir. 

VIII. YARIYIL DERS LİSTESİ 

SY409 İSTATİSTİK 

İstatistiğin temel kavramlarını öğrenmek, karşılaşılan istatistiksel problemlerde analiz 

yapmak ve yorumlamaktır. Normal dağılım,Temel örnekleme teorisi, İstatistik Tahmin 

Teorisi, Güven aralığı, İstatistiksel hipotez testi, Ki kare testi 

SY410 UYGULAMALI YÖNETİM 

Yönetimin geçmişten günümüze gelen uygulamarını tarihsel süreç içerisinde incelemek, 

Yönetim teorilerini uygulamalı bir şekilde analiz yaparak, modern yönetim tekniklerine katkı 

sağlamak. 

SY411 YÖNETSEL AÇIDAN SPOR ANALİZİ 

Türk Spor Sisteminin analizini yönetsel açıdan yapmak. Yönetim ve spor yönetimi ile ilgili 

kavramlar ışığında spor organizasyonları, yönetimi, ulusal ve uluslararası spor kurum ve 

kuruluşlarının işleyişinin öğretilmesi. 

 

SY412 SPORDA YÖNETİM FELSEFESİ VE ETİK 

Spor felsefesi; spor kavramından dile gelen hakikati, sporun özünü sürekli bir çaba ile 

araştıran ... Etik olmayan yönetimler (babadan oğula, ayrımcılık vb.) ... 



SEÇMELİ DERS IX 

SEÇ413 SPOR FİZYOLOJİSİ 

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan 

organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, 

antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara 

organizmanın uyumu ve performansın ölçülmesi. 

Dersin Amacı:Organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların 

egzersize farklı koşullara cevabının öğretilmesi  

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar: M. Günay, K. Tamer, İ. Cicioğlu : Spor Fizyolojisi ve 

Performans Ölçümü, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2005, 

 

SEÇ414 SPORDA TEŞVİK/SPONSORLUK 

Sponsorluk ve sponsorluğun temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel bilgileri, 

spor sponsorluğu alanına aktarabilmektir. Türkiyedeki ve dünyadaki sponsorluk 

uygulamalarına karşılaştırmalı bakış açısı ile bakmak. 

 


