
T.C.  

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI  
DERS İÇERİĞİ 

2020 

 

1. SINIF 1. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

 202201301100 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 3 0 3 6 

 

Spor Bilimlerinin Tarihsel Temelleri, Spor Bilimlerinin Felsefi Temelleri, Spor Bilimlerinin Bilimsel 

Temelleri, Spor Bilimlerindeki gelişmeler ve bu gelişmeleri etkileyen faktörler. Spor Bilimlerinde Temel 

Disiplinler: Pedagojik Temeller, Psikolojik Temeller, Sosyal Temeller, Hareket ve Antrenman Temelleri, 

Sağlık Temelleri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Mesleki Hazırlık ve Meslek Seçimi, Spor Bilimleri İle İlgili 

İstihdam Alanları. 

 

202201301101 GENEL İŞLETME BİLGİSİ 3 0 3 6 

 

Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve işletme 

fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme. 

 

202201301102 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3 6 

 

Yönetime dair kavramlar, yönetimin niteliği, önemi, yönetim düşüncesinin gelişimi, evrensel yönetim 

teorileri ve yönetim fonksiyonlarının incelenerek yönetim biliminin temellerinin oluşturulması. 

 

9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 

 

İnkılâp ve inkılâpla ilişkili kavramlar, Türk inkılâbını hazırlayan sebepler Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, 

XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son döneminde devleti 

kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, xx. yüzyıl başlarında osmanlı devletinin durumu, birinci dünya 

savaşı öncesinde siyasi ve askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Birinci Dünya 

Savaşı’nın sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, Birinci 

Dünya Savaşı’nda Türk cepheleri, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın sona 

ermesi ve yapılan anlaşmalar, Milli Mücadele dönemi, azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler, 

Milli Mücadeleye hazırlık, İzmir’in işgali, Mustafa Kemal’in İstanbul ve Anadolu’da yürütülen 

faaliyetleri. 

 

9900000113 TÜRK DİLİ - I 2 0 2 2 

 

Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin Dünya 

dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler. Türkçenin belirleyici 
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özellikleri hakkında genel bilgi, dilekçe yazım kuralları, bu kuralların sıkça ihlâl edildiği durumlar, 

noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türk ve Dünya Edebiyatından örnekler. 

 

990000011 YABANCI DİL I 2 0 2 2 

 

Am / is/ are-my/your/his/her, everyday objects, numbers, hello and good bye, am/ is/ are: questions and 

negatives, possessive’s-family-opposites present simple, he /she /it-questions and negatives, jobs, what 

time is it? present simple, I/you/we/they, leisure activities, social expressions, there is /are, prepositions, 

some / any, this /that, furniture-directions, can / can’t /could / couldn’t, was, were, words that sound 

same, past simple, regular verbs, irrregular verb, silent letters, special occasions count and uncount 

nouns, I like/I’d, much, many, food, politerequests comparatives and superlatives, have got, town and 

country, present continuous, whose, clothes, going to future, infinitive of purpose, present perfect, ever, 

never, yet, just. 

 

9900001157 KARİYER PLANLAMA 1 0 1 2 

 

Kariyer planlama nedir? Kariyer planlama ve gelişimi konusunda farkındalık yaratmak, kariyer safhaları, 

Mesleki eğilimler ve meslek örnekleri, Dünyadaki kariyer eğilimleri, iş dünyasının yeni mezunlardan 

beklentileri, Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri, Etkili bir iş görüşmesi 

nasıl yapılır? Mülakat teknikleri ile ilgili bilgilendirme, İnternet kanalı ile ilgili iş başvurusu ve şirketlerin 

web sayfalarındaki iş başvuru formlarının incelenmesi, Performans yönetiminin esasları ve çalışanların 

gelişimine etkisi, Zaman yönetimi nedir? Nasıl etkin kullanılır?, Mesleki etik, Sözlü ve yazılı iletişim 

esasları, İş dünyasından profesyonel bakış amaçlanmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (2200001000) 

202201301103 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 2 3 

 

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve 

WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunu hazırlama, tablolama ve grafik 

uygulamaları, Internet, e-posta ve WWW. 

 

202201301104 SPOR EKONOMİSİ 2 0 2 3 

 

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari, kamu ve 

gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor 

ürününün maliyet – fayda analizi. 

 

202201301105 SPOR VE TURİZM 2 0 2 3 

 

Turizm kavramı, çeşitleri ve özelliklerini tanıma. Turizm sektöründe spor organizasyonları planlama 

potansiyeli kazandırma  

 

202201301106 REKREASYON YÖNETİMİ 2 0 2 3 
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Serbest zaman anlayışı ile rekreatif etkinliklerin planlanma, yürütme ve yönetme süreçlerinin önemini 

kavratmak ve kazandırmaktır. Rekreasyon endüstrisi içerisinde rekreasyon faaliyetlerinin yürütülmesine 

yönelik kavramsal bilgiler içermektedir. 

 

202201301107 SPORDA SPONSORLUK 2 3 2 3 

 

Sponsorluk kavramı, tanımı, sponsorluğun tarihsel gelişimi, sponsorluk türleri, sporda sponsorluk, 

Türkiye´de spor alanında sponsorluk uygulamaları ve güncel sorunları 

1. SINIF 2. YARIYIL  

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

202201302100 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 3 2 5 4 

 

Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu sağlık hizmetleri, 

enfeksiyonların genel özellikleri, bulaşma ve korunma yolları, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve 

bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma. İlk yardımın önemi, hedefleri, temel kuralları, ilk yardım 

malzemeleri, ilk yardımcılar, yaralıları taşıma metotları, çeşitli yaralanmalardan korunma ilk yardım 

ilkeleri. 

 

202201302101 SPOR YÖNETİMİ 3 0 3 6 

 

Spor yönetimi kavramı, niteliği ve özelliği, spor yönetim modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel 

gelişimi, mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi 

açısından ele alınması. 

 

202201302102 YAZ STAJI 0 0 0 8 

 

Spor branşına yönelik yönetim deneyiminin ilk basamağı için gerekli beceri ve öğretilerin kazandırılması. 

 

9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP 

TARİHİ II  0 2 2 

2 0 2 2 

 

Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya 

Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme 

hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri,  Atatürk’ün Türk dış politikası  (1923–

1938),  konu tekrarları ve özetler, değerlendirme. 

 

9900000213 TÜRK DİLİ-II 2 0 2 2 

 

Türk dilinin sözcük yapısı, yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi, 

doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemi, Türkçe'nin yapısal özellikleri, kök ve ekleri, 

Türkçe'de isim ve fiil çekimleri, kompozisyon yazımı, anlatım biçimleri, noktalama ve yazım kuralları. 

 

9900000214 YABANCI DİL II 2 0 2 2 
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Adverbs of location / noun clauses, Prefer / would rather, adverbs of manner, adverbial clauses of 

manner, comparative / superlative forms, will / going to, possible / probable / modal verbs (may, might, 

can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals), 

present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms), just, already, yet, still, since, for, ever, 

never, adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to), the same as / different from 

adverbial clauses of reason (because, since, as, dueto, owingto, because of, on the ground of etc. ), 

adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ...that, such ...that). 

 

SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (2200002000) 

202201302103 ENGELLİLERDE SPOR 2 0 2 3 

 

Engelliliğin tanımı, engelliliğin sebepleri, engel türleri, zihinsel engelliler, fiziksel engelliler, ruhsal 

engelliler, otistikler, engellilerde spor. 

 

202201302104 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 3 

 

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada 

problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme 

yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor  hazırlama teknikleri. 

 

202201302105 SPOR PSİKOLOJİSİ 2 0 2 3 

 

Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen 

bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik. 

 

202201302106 SPOR VE MEDYA 2 0 2 3 

 

Günümüz dünyasında hızla büyüyen spor sektörünün en önemli aktörlerinden olan spor medyası 

anlatılacaktır. 

 

202201302107 SPORDA FAİR PLAY 2 0 2 3 

 

Fair play kavramı, kapsamı ve tarihi gelişimi; fair play idealinin ilkeleri ve analizi; uluslararası fair play 

kuruluşları ve çalışmaları; fair play problem alanları ve geliştirme çalışmaları; olimpizm ideali ve fair play; 

amatör ve profesyonel sporda fair play; fair play idealine uygun davranış modelleri ve fair playden 

sorumlu referans grupları konularını kapsamaktadır. 

 

2. SINIF 3. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

202201303100 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 3 4 

 

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların 

davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi 

büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir. 

202201303101 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM 3 0 3 5 
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Sporda Erdem Sayılan Değerlerle Olimpizm ve Olimpik Ruh ile İnsanlık Ailesine Barış ve Esenlik 

Getirecek Bir Olguyu ve Bu Olgunun Bireyde Davranış Haline Gelebilmesine Katkı Sağlamak. 

 

202201303102 HUKUKA GİRİŞ 3 0 3 3 

 

Hukukun Dalları, Özel Hukuk (Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku), Kamu Hukuku 

(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku), Kişilik Hakları, Türk Mahkemelerinin Yapısı. 

 

202201303103 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 2 5 

 

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

kesimdeki spor kurum ve kuruluşlarında personel stratejileri. 

 

202201303104 GENEL MUHASEBE 3 0 3 4 

 

Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçe sistem ve teknikleri, muhasebenin tanımı; bilanço 

kavramı, gelir tablosu, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe 

uygulamaları. 

 

 

SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (220000300) 

202201303105 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ 2 0 2 3 

 

Girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler, Girişimcilik türleri, 

girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği, Kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği, Örgüt 

kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı, Yerel girişimcilik, Girişimcilik 

finansmanı, İş planı kavramı ve öğeleri, Projenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Proje yönetimi ve 

organizasyonu, Takım çalışması (Farklı disiplinlerin birlikte proje yazma kültürü ), Mantıksal çerçeve 

yaklaşımı, Proje yönetiminde bütçeleme, Proje yönetiminde kontrol ve raporlama, Proje risk yönetimi, 

Öğrenci sunumları (iş planı sunumları) 

 

202201303106 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 2 3 

 

Yaşam boyun tanımının, tarihinin, felsefesinin ve antrenman prensiplerinin öğretilmesi, organizmaya 

etkileri, egzersiz programları ve uygulamalar. 

 

202201303107 SPORDA İLETİŞİM VE HALKA İLİŞKİLER 2 0 2 3 

 

Sporda iletişim ve halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, 

teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler. 

 

202201303108 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 2 3 

 

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. 

 

202201303109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 3 
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İş kazaları, meslek hastalıkları, Hukuk ve sosyal düzen kuralları, kişisel koruyucu donanımlar, ergonomi, 

Yangın ve yangından korunma, ilk yardım. 

 

2. SINIF 4. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

202201304100 TÜRK SPOR TEŞKİLATI VE YÖNETİMİ 2 1 3 5 

 

Spor yönetimi, uluslararası hukuk ve spor mevzuatı hakkında bilgi vermek ve Türk Spor Teşkilatı ile 

ilintili kavram ve uygulamaları açıklayabilmek. 

 

202201304101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 3 

 

Sosyolojinin tanımı, alanı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyal kavramlar ve kurumların 

açıklanması(aile, ekonomi, din, eğitim..vs) sosyal yapı, sosyalleşme, sosyal ilişki ve sosyal gruplar. 

 

202201304304 SPOR PAZARLAMASI 2 1 3 3 

 

Spor pazarlaması kavramının tanımı, temel özellikleri, pazarlama anlayışındaki gelişmeler, spor 

pazarlamasının maliyeti, spor hizmetlerinde pazarlama stratejileri. 

 

202201304103 SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ   3 0 3 4 

 

İşletme yönetimi ve Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, 

spor hizmeti veren işletmelerde İnsan Kaynakları yönetimi, Toplam kalite yönetimi, reklam ve halkla 

ilişkiler, sponsorluk yönetimi ile ilgili stratejiler, bu doğrultuda örnek organizasyonların incelenmesi ve 

yeni projelerin hazırlanması. 

 

202201304104 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 1 3 6 

 

Spor birimlerinin ve tesislerinin (teşkilat, kulüp, işletme vs.) yönetimi ve organizasyonu doğrultusunda 

gerekli olan temel bilgi ve konulara değinilecektir. 

 

SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (2200004000)     

202201304105 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 2 0 2 3 

 

Gönüllülük çalışmaları dersi, bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampüs dışındaki 

gerçek yaşam ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların 

çözümünde alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma; uzmanlık donanımlarını diğer 

uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı 

içinde kullanma; meslek dışında çevre duyarlılığının gereği sivil toplum duyarlılığını geliştirerek yaşama 

yansıtma becerileri ile donatır. 

 

202201304106 ÇEVRE BİLİNCİ 2 0 2 3 

 

Çevre kirliliğinin temel prensipleri, su kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, toprak kirliliği, hava kirliliği, 

iklim değişikliği ve insan sağlığı. 

 

202201304107 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 2 3 
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Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, 

tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir. 

202201304108 SPORDA LİDERLİK 2 0 2 3 

 

Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, spor alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin spor 

ortamında değerlendirilmesi. 

202201304109 KAMU YÖNETİMİ 2 0 2 3 

Kamu Yönetimine hakim olan ilkeler, Türk Kamu Yönetiminin merkez ve taşra teşkilatlanmasına ilişkin 

bilgiler içermektedir. 
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