
 

 

 

 

 

 

 

  SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 
 (Teori – Uygulama – Kredi - AKTS) 

 

 

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0-2-2) 

Devri i  a a ı ve ağlantılı konular; Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması; Birinci 

Dünya Savaşı; Mo dros ve “evr a laş aları; Mustafa Ke al ve Kurtuluş “avaşı’ ı  
örgütle esi;  Os a lı Me lisi ve Misak-ı Milli “ı ırları’ ı  ila ı; TBMM’ i  kuruluşu. 
 

TRD101 TÜRK DİLİ I (2-0-2-2) 

Yazı  kuralları; ses ilgisi; a la ili ; ü le yapısı; dil; Türkçe hakkı da ge el ilgiler; Türk 
dili i  tarihi; Türk alfa esi; Türk alfa esi deki sesli harfler; Türkçe telaffuz; ü lü uyu u;  
Türkçe’de çoğul son ekler; Türkçe’de şahıs za irleri; Türkçe’de soru so  ekleri; Türkçe’de soru 
ü leleri; Türkçe’de sıra sayılar; Türkçe’de sıfatlar ve zıtları; Türkçe’deki te el filler; Türkçe’de 

şi diki za a ; Türkçe’de şi diki za a  so  eki; Türkçe’de duygular; Türkçe’de tepkiler. 
 

ENG111 ENGLISH I (2-0-3-4) 

Derse giriş; za a lar; isi -fiil, astar ve sıfat-fiil yapıları; sıfatlar ve zarflar; ilgi ve diğer 

cümlecikler; yardımcı fiiller ve kavramları; pasif yapılar; dolaylı a latı ; koşullu yapılar; koşullu 
yapıları  varyasyo ları; paragraf geliştir e; taslak yazı ı; eti sel paragraf yazı ı; 
eşa la lıları kulla a; kıyasla a ve karşılaştır a yap ak içi  geçişler; ö ek eyle ler.                        
 

SYON  SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ (2-0-2-4) 

Sporun multidisipliner yapısı ı  a laşıl ası u ağla da kaza ı ları ı  kavratıl ası 
a açla ıştır. “por Bili leri de akade ik ala ları  ta ı ı ile Bede  Eğiti i ve “por 

esleği i  te el kavra  ve ko uları, Oli piz  felsefesi ve hareketi, ser est za a  ve spor 
ilişkisi u derste tartışıla aktır. 

SYON  SPOR YÖNETİMİNE GİRİŞ ( -0-2-3) 

“por yö eti i i çok disipli li yö leri ile a latır. Yö eti  ala ı ı  sporla ola  ilişkisi i 
öğre i i  a alitik düşü e yete eği i geliştirerek gösterir ve u ko uda yö eti  
felsefesi i  değeri i paylaşır. Yö eti  ve spor ilişkisi i irleştirerek öğre ide u ko uda 
farkı dalık oluşturur. 

SYON  SPOR KÜLTÜRÜ VE ETKİNLİKLERİ (1-2-2-4) 

“poru ve spor kültürü ü, Fair Play'i, Oli piz  ruhu u öğre iler arası da yaygı laştır ak, 
sevdir ek, aktif ve ilkeli yaşa ayı ö ür oyu yaşa  içi i hali e getir ek. Öğre ileri  

ede  ve ruh sağlığı ı  koru ası ve ser est za a ları ı  değerle diril esi a a ıyla her 
türlü spor faaliyetleri i ta ıt ak ve ü iversiteye ait tesis ve ala ları u a a a uygu  şekilde 
değerle dir ektir. 

 



 

 

 

SYON  SPOR VE İLETİŞİM ( -0-2-4) 

İletişi i  ge el kavra sal açıkla a ve yaklaşı ları. İletişi  etodları ı  kulla ı  
içi leri i  iteliği i  elirle esi. İletişi i  tarihçesi de karşılaşıla  iletişi  e gelleri ve 

çözü  yolları. Hedefle e  iletişi  a a ı ı  gerçekleştiril esi içi  uygu  iletişi  araçları ı  
seçi i. İletişi  odelleri ve u odelleri  daya dığı teoriler. İlk iletişi  yolları ve gü ü üze 
kadar iletişi  ko usu daki kavra sal ve uygula a yö lü değişi ler. İletişi  kura ları ve u 
kura ları  gü el ya sı a ve a alizleri. İletişi i  gelişi i de tek oloji ve i sa  u suru u  
za a  içi deki ütü leş esi. Örgütsel iletişi  ve içi sel ol aya  iletişi . Bilgi 
Tek olojileri ve İletişi . Kitle iletişi i i  te el pre sipleri ve uygula a zorlukları. Toplu sal 
değişi leri  irdele esi de iletişi i  rolü/ Kitle iletişi  araçları ı  işlevi ve toplu  üstü e 
yaptığı etkileri  a aliz yö te  ve tek ikleri. İletişi  halkla ilişkiler Rekla ılık ve 
Glo alleş e. 

SYON  AKTİVİTE 1 (1-2-2-4) 

Bu derste öğre ileri ize yüz e dalı ı  içeriği tek ikleri ve uygula aları öğretil ektedir. 

 

2.YARIYIL 

ATA  ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II ( -0-2-2) 

Loza  Barış A tlaş ası ile elde edile  aşarı ı , Cu huriyeti  ila ı ile oder  ir devlete 

dö üştürül esi, u devlete Atatürk İlkeleri ile çağdaş ve geliş eye elverişli ir ki lik 
kaza dırıl ası, u u takip ede  devri lerle Atatürkçü Düşü e “iste i' i  eleklere ta  
olarak yerleştiril esi, öyle e ge çleri izi  ke dileri e ve ülkeye yö elik her türlü 
tehlikelere karşı ili çli ve daya ıklı kılı asıdır. 

TRD  TÜRK DİLİ II ( -0-2-2) 

Türk dili i  dü ya dilleri arası daki yeri, Türkleri  kulla dığı a e eler/ Türk dili i  tarihsel 
gelişi i, Türk dili i  lehçeleri / Türkçe' i  sözdizi i özellikleri, tü e çözü le e 
çalış aları/ Köke ili , A la ili  I te el a la , ya  a la  ve A la  Olayları a la  
daral ası, a la  ge işle esi, a la  kay ası, a la  kötüleş esi, a la  iyileş esi , 
“öz ükleri  a la  ilişkileri/ A la ili  II; e zet eler, aktar alar ad aktar ası, deyi  
aktar ası  söz ükler, deyi ler, atasözleri, kalıp sözler ve teri ler/ A latı  dil  ya lışları ve 
uygula alar/ “özlü a latı ; ko uş a ve ko uş a türleri açıkoturu , tartış a, ü azara 
ilkeleri  / Yazılı a latı ; iş ektu u, tutanak, rapor ve haber yazma teknikleri / Paragrafta 

düşü eyi geliştir e yolları; ta ı la a, ör ekle e, karşılaştır a, sayısal verilerde  
yararla a, ta ık göster e / Ede iyat türleri; sa atsal şiir, öykü, ro a , tiyatro,  ve 
düşü sel akale, fıkra, de e e, eleştiri, gezi, yaşa öyküsü, a ı, ektup …  / Ede iyat ve 
düşü e dü yası da  seçil iş ör ek eti leri  oku up i ele esi / Bili sel ir eti  
inceleme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENG112 ENGLISH II (2-0-3-4) 

Oku a geliştir e içi  ileri seviye alıştır alar; di le e; yaz a ve sözlü su u  e erileri; 
ta ı ları eşleştir e; ye i teri leri ta ı la a; keli e dağarcığını genişletmek için isimlerin 

birlikte kullanımlarını öğrenme; cümle düşüklükleri; karşıt-sav ile düşü e akalesi yaz a; 
ye i keli eleri  a la ı ı tah i  et ek içi  ö ekleri kulla a; ede  ve so uç akalesi 
yaz a; çü kü/-de  dolayı/-dığı zaman  ile kompleks cümleler; problem çözüm makalesi ve 

tez cümleleri yazma; edilgen çatı. 
 

SYON  SPORDA ETKİNLİK YÖNETİMİ ( -0-2-3) 

Dersi  te el a a ı spor ala ı da düze le e ek etki likleri  yö eti  esasları a uygu  ir 
şekilde yürüt eleri i sağlaya ak iriki i i öğre ilere kaza dır aktır. 

SYON  Eğitsel Oyu lar (1-2-2-3) 

İlkokul seviyesi deki ireylere spor yaptırırke  ay ı za a da o ları eğit e i  tek ikleri 

öğretilir.  

SYON  AKTİVİTE  ( -2-2-4) 

Bu derste öğre ileri ize te is ra şı ı  içeriği tek ikleri ve uygula aları öğretil ektedir. 

SYON  SPOR SEMİNERİ 1 (0-2-1-2) 

“por ve rekreasyo  sektörü ü  farklı ala ları daki ko usu da uz a lar, ta ı a  kişiler, 
akade isye ler ve spor ili iler çevri içi veya yüz yüze ko uk edil esiyle katılı ıları  u 
ko ulardaki farkı dalıkları ı  ve ilgileri i  art ası ı  sağla ır. 

ISLT  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ( -0-3-7) 

Yö eti  ve orga izasyo da te el kavra lar, odeller ve teoriler; yö eti sel düşü e i  
evri i; yö eti i  pla la a, orga ize et e, yö et e ve ko trol et e fo ksiyo ları; 
orga izasyo  yapısı ve tasarı ı; orga izasyo da iç siste ler; orga izasyo  ve çevresi; 
orga izasyo  uyu u; orga izasyo  kültürü; orga izasyo  perfor a sı; sosyal soru luluk ve 
etik; yö eti sel karar ver e; liderlik teorileri ve uygula aları. 

ALAN SEÇMELİ /SYON  SPOR YÖNETİMİ VE FEDERASYONLAR (2-0-2-4) 

“por Yö eti i i  te el kavra ları ı kulla arak spor federasyo ları ı çok disipli li yö leri ile a lat ak. 
“por yö eti i i  federasyo  yapısı üzeri deki etkileri i a aliz et ek. 

 

3.YARIYIL 

SYON  SUNUM TEKNİKLERİ ( -2-2-3) 

“u u  tek ikleri i  çok disipli li yö leri ile a lat ak, diğer ili lerle ilişkisi i öğre i i  a alitik 
düşü e yete eği i geliştirerek göster ek, su u  tek ikleri i  gü ü üzdeki yeri ko u edile ektir. 

SYON  Spor Yö eti i ( -0-2-3) 

“por yö eti i i  te el kavra ları kulla arak spor yö eti i i  işlevi i, a açları ı, 
felsefesi i ta ı la ak. “por Yö eti i i  ili sel gelişi i i ve diğer ili  dalları ile ola  
ilişkisi i ir iri içerisi de kulla ak. 
 



 

 

 

SYON205 SPOR ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (3-0-3-4) 

Sporun tü  dalları da fizyolojik süreçler ve perfor a s üzeri deki etkileri u derste 
ta ıtıla aktır. “por A ato isi ve Fizyolojisi i  çok disipli li yö leri ile a lat ak, diğer 

ili lerle ilişkisi i öğre i i  a alitik düşü e yete eği i geliştirerek göster ek, spor 
anatomisi ve fizyolojisini literatür ilgisiyle irleştirerek öğre iyle paylaş ak a açla ıştır. 

SYON207 SPOR VE MEDYA (2-0-2-3) 

“por ve Medya kavra ları ı  açıkla ası, “por ve Medya' ı  sosyal yö de  tahlili. “poru  
fert ve toplu sal açıda  ö e i. Kitle iletişi  araçları ı  tv, gazete, radyo, dergi ve e zeri  
sporu  ta ıtı ı ve kitlelerle yaygı laştırıl ası daki görevleri, etkileri ve kulla ı ı, Türkiye'de 
spor edyası ı  i ele esi. 

SYON209 SPOR EKONOMİSİ (2-0-2-3) 

İktisat Nedir: Bazı te el kavra lar, Bütü  toplu ları  ortak iktisadi soru ları; Fiyat 
Meka iz ası: Arz, Talep, Piyasa Fiyatı, Es eklikler, Tüketi i Davra ışları; Üreti  ve Fir a 
De gesi; Ta  Reka et, Mo opol, Oligopol ve Mo opollü Reka et; Faktör Fiyatları ve Gelir 
Bölüşü ü; Fiyat Meka iz ası ve Ge el De ge; Mikro Eko o ik Ko uları  “por Etki likleri e 
Uygula ası: “poru  Fiyatla dırıl ası, “por Eko o i İlişkisi; Makro Eko o i: İstihda , Para 
ve Ba ka ılık “iste i, E flasyo , Uluslararası Ti aret Fi a s a ı, Eko o ik Büyü e ve 
Kalkı a; Makro Eko o ik Ko uları  “por Etki likleri e Uygula ası; Te el Eko o ik 
Geliş eleri  “pora Ya sı ası, Gelir ve İstihda  Yarat ada “poru  Yeri. 

SYON211 AKTİVİTE 3 (1-2-2-4) 

Bu derste öğre ileri ize fut ol ra şı ı  içeriği tek ikleri ve uygula aları öğretil ektedir.  

ISLT222 GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI (2-0-2-3) 

Girişi ilik ala ı da aşarılı ör ekler; girişi ilik ala ı daki rol odeller; girişi ilik 
kültürü ü  ve farkı dalığı ı  geliştiril esi; girişi ilik eko siste i; girişi ilik fi a s 
i ka ları 

ISLT224 GİRİŞİMCİLİK (2-0-2-4) 

Girişi iliği  te el kavra ları; fra hisi g; satı al alar; küçük ve orta ölçekli işlet eler; 
ye i girişi ler; girişi ilik süre i, ye i iş kararları ı uygula a; ti arileş e; iş pla ı ka vası; ; 

ev ut orga izasyo larda ye ilik ve kuru sal değişi ; girişi ilik; ye i pazarlar yarat a ve 
ge işlet e; operasyo el güçlükler ve fırsatlar; aile işleri i  geliştiril esi ve yö eti i; 
girişi ilik aşarı ve aşarısızlık ör ekleri; girişi ilik türleri; sosyal girişi ilik. 

ALAN SEÇMELİ / SYON251 SPOR HUKUKU (2-0-2-4) 

“pordaki hukuksal olayları  ve olguları  değerle diril esi ve i ele esi u dersi  
ko ularıdır. 

4.YARIYIL 

SYON  SPOR TARİHİ (2-0-2-4) 

“por ve tarih kavra ları ı  açıkla ası, “por ve tarihi  sosyal yö de  tahlili. “poru  fert ve 
toplu sal açıda  ö e i. Oli piz  ve oli pik felsefe i  açıkla ası. 

 



 

 

 

SYON204 ANTRENMAN VE HAREKET BİLGİSİ (2-2-3-4) 

A tre a  kavra ı ve te el ilkeleri, a tre a ı  orga iz a üzeri e etkileri, yorgu luk, 
toparla a, a tre a  ölü leri, pla la ası, ikro, akro, yıllık pla la a, yükle e ve 
te el ilkeleri, süra tre a , sporda yete ek seçi i, io otor yete ekleri  geliştiril esi u 
dersi  ko ularıdır. 

SYON206 SPOR SOSYOLOJİSİ VE ETİĞİ (2-0-2-4) 

“por sosyolojisi, sporu  toplu sal a la ları ı sosyoloji i  yö te  ve araştır a tek ikleriyle 
i eleye  ir disipli dir. “poru  gerek ke di içi deki farklılaş aları, gerekse değişik 
toplu sal grup ve kategoriler içi  ifade ettiği a la ları elirle ek; aile, eğiti , iktisat, 
siyaset ve di  gi i akro toplu sal kuru larla ilişkileri i ortaya koy ak spor sosyolojisi i  

aslı a a açları ve u dersi  ko usudur. 

SYON208 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (2-0-2-4) 

Araştır a tek ikleri ili i i çok disipli li yö leri i spor ile irleştirerek a lat ak. Diğer ili lerle 
ilişkisi i öğre i i  a alitik düşü e yete eği i geliştirerek göster ek.  

SYON  SPOR PSİKOLOJİSİ ( -0-2-4) 

“por sırası da, ö esi ve so rası da ereya  ede  psikolojik süreçleri  u faaliyetlere aktif 
ya da pasif olarak katıla  kişiler üzeri deki etkileri u derste a latılır. Perfor a s sporu da 

aşarıda rol oy aya  psikolojik faktörleri  sevk ve idaresi i ele erek, zihi sel üdahale 
yö te leri hakkı da ilgi verilir. 

SYON212 AKTİVİTE 4 (1-2-2-4) 

Bu derste öğre ileri ize satra ç ra şı ı  içeriği tek ikleri ve uygula aları öğretil ektedir.  

SYON216 SPOR SEMİNERİ 2 (0-2-1-2) 

“por ve rekreasyo  sektörü ü  farklı ala ları daki ko usu da uz a lar, ta ı a  kişiler, 
akade isye ler ve spor ili iler çevri içi veya yüz yüze ko uk edil esiyle katılı ıları  u 
ko ulardaki farkı dalıkları ı  ve ilgileri i  art ası ı  sağla ır. 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ I 

Öğre i, ü iversite seç eli ders slotu da  ke di ilgisi e göre ders seçer. 

 

5.YARIYIL 

SYON301 SPORDA BÜTÇE VE FİNANS (2-0-2-4) 

Bütçe ve Fi a s ili i i  te el kavra ları kulla ılarak ütçe ve fi a s ili i i çok disipli li yö leri ile 
a lat ak, diğer ili lerle ilişkisi i öğre i i  a alitik düşü e yete eği i geliştirerek göster ek ve 
fi a s ili i i  spor ile ilişkisi i elirt ek ve a aliz et ek hedefle iştir. 

SYON303 İŞ HAYATI VE SPOR (2-0-2-5) 

“o  yıllarda spor e düstirisi içi de daha fazla yer ula  şirket rekreasyo u kavra ı ile ilgili 

farkı dalık oluştur ak dersi  iri il a a ıdır. Ek olarak sportif uygula aları  iş hayatı ve 
spor ala ı a asıl e tegre edile ile iği üzeri e farkı dalık oluştur ak hedefle ektedir. 

 



 

 

 

SYON305 SPOR PAZARLAMASI (2-0-2-5) 

Pazarlama biliminin temel kavramları kulla ılarak pazarla ayı çok disipli li yö leri ile a lat ak, diğer 
ili lerle ilişkisi i öğre i i  a alitik düşü e yete eği i geliştirerek göster ek ve spor 

pazarla ası ı  gü ü üz dü yası daki yeri i a lat ak dersi  a a hedefi i oluşturur. 

SYON307 SPOR TURİZMİ VE TİCARİ REKREASYON (2-0-2-4) 

“por Turiz i ve Rekreasyo  ili i i  te el kavra ları kulla ır. “por Turiz i ve Ti ari Rekreasyo u  
spor ile ilgili işlevi i, a açları ı, felsefesi i ta ı lar. “por Turiz i ve Rekreasyo  ili i i  gelişi i i 
ve diğer ili  dalları ile ola  ilişkisi i ir iri içerisi de kulla ır. Bu ala ı  sektördeki oşlukları ve 
ihtiyaçları hakkı da ilgi verir. 

SYON309 AKTİVİTE  (1-2-2-4) 

Bu derste öğre ileri ize fit ess ra şı ı  içeriği tek ikleri ve uygula aları öğretil ektedir. 

ALAN SEÇMELİ /SYON  ÖZEL KULÜPLERDE SPOR YÖNETİMİ (2-0-2-4) 

“por kulüpleri i  kuruluşu ve yö eti  site i ile ilgili dü ya ı  farklı oktaları da  ilgiler 
verir ve karşılaştır a yapar. “por kulüpleri i  farklı ala lar ve sektörlerdeki uygula aları ı  
ve gelişi leri i  ör ekleri ile öğre ilere karşılaştır a yap a i ka ı ı  su ulur. Her öğre i 

ir kulüp yö eti isi ile röportaj yapıp, diğer katılı ılara su u  olarak a latır. 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ II 

Öğre i, ü iversite seç eli ders slotu da  ke di ilgisi e göre ders seçer. 

 

6.YARIYIL 

SYON302 SPOR KURULUŞLARI İŞLETMECİLİĞİ (2-0-2-4) 

“por kuruluşları ı  depart a laş a yapısı ı a lat ak. “por kuruluşları ı  yö eti  yapısı ı öğre iye 
anlatmak. 

SYON306 REKREASYONEL SPOR YÖNETİMİ (2-0-2-4) 

Rekreasyo el “por Yö eti i i  te el kavra ları ı kulla ır, işlevi i, a açları ı, felsefesi i 
ta ı lar. “porda rekreasyo u  varlığıyla ilgili dü yada  farklı takı , orga izasyo  ve sporları 
inceler ve araştırıl ası ı sağlar. Rekreasyo el oyu ları , spor ve a tre a  ili i e katkısı ı 
i eler. Rekreasyo el “por Yö eti i ili i i  gelişi i i ve ser est za a  kültürü ile ola  
ilişkisi i i eler. 

SYON  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (0-2-1-4) 

Sosyal sorumluluk ve toplu sal fayda ile ilgili ko ularda kavra ları  ö e i. “porda “osyal soru luluk 
projeleri e katıla  ve düze leye  dü yada  farklı takı , orga izasyo  ve sporları ve spor uları i eler 
ve araştırıl ası ı sağlar. Uygula alı olarak sosyal soru luluk projeleri e katılı ı sağlar ve destekler. 



 

 

 

SYON  AKTİVİTE  (1-2-2-4) 

Ka pçılık ve outdoor aktiviteler ile ilgili te el ilgiler verir. Dahil olu a ak ola  etki likler ile 
ilgili ekip a ları ta ıtır. Ma era ve doğa sporu ve kültürü ile ilgili farklı ko uları çalışır. 
Uygula a ka pı da öğre dikleri i, uygular ve doğada etki liklere katılır. 

SYON312 SPORDA STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK (2-0-2-3) 

“por yö eti i de liderliği  çok disipli li yö leri ile a lat ak. “por orta ı da ve 
uygula aları da liderlik yaklaşı ı, lideri  görevleri, lideri  özellikleri hakkı da ge el ilgiler 
ver ek ve uygula ası ı yap ak. 

SYON  SPOR SEMİNERİ  (0-2-1-2) 

“por ve rekreasyo  sektörü ü  farklı ala ları daki ko usu da uz a lar, ta ı a  kişiler, 
akademisyenler ve spor ili iler çevri içi veya yüz yüze ko uk edil esiyle katılı ıları  u 
ko ulardaki farkı dalıkları ı  ve ilgileri i  art ası ı  sağla ır. 

ALAN SEÇMELİ /SYON  SPOR VE REKREASYONDA TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2-0-2-4) 

Öğre ileri  kura sal ilgileri i çalış a yaşa ıyla pekiştir ek, spor işlet e veya 
kuruluşları da gözle  yap aları ı sağlayarak kişisel geliş eleri e katkıda ulu aktır. 
 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ III 

Öğre i, ü iversite seç eli ders slotu da  ke di ilgisi e göre ders seçer. 

 

7.YARIYIL 

SYON401 SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-0-2-6) 

Dersi  a a ı ir örgütte yö eti  süreçleri i  asıl işlediği i ile il e ve i sa  kay akları 
yö eti i i  işlevleri i ve u ları  spor kuruluşları daki ör ekleriyle öğre iye açıkla ak. 

SYON403 SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI (1-2-2-6) 

“por yö eti i uygula aları ı  yapısı ı a lat ak. “por kuruluşları ı  yö eti  yapısı ı öğre iye 
anlatmak. 

SYON405 SPOR ORGANİZASYONLARI (2-0-2-5) 

“por orga izasyo ları ı  öğre ilere düze letilerek uygula ası ı  sağla ası. 

SYON407 SPORDA PROJE YÖNETİMİ (1-2-2-5) 

Bu derste öğre ilere sportif projeleri  hazırlık aşa ası, risk faktörleri ve so rası da aliyet 
oyutu ile kaza çları ı  pla la asıyla ilgili ilgi verilir.  

ALAN SEÇMELİ /SYON451 TESİS YÖNETİMİ (2-0-2-4) 

“por yö eti i i  ke di e has özellikleri i ortaya koyarak tesis yö eti i açısı da  ö e li 
ko uları  su ul ası. 



 

 

 

ALAN SEÇMELİ /SYON  SPORDA SATIŞ TEKNİKLERİ (2-0-2-4) 

“porda “atış Tek ikleri i  içerisi deki te el kavra ları kulla ılarak, satış tek ikleri çok 
disiplinli yö leri ile a lat ak, satış olgusu u  gü ü üz spor e düstrisi deki yeri ve ö e i i 

elirterek, sporda satış tek ikleri i  işlevi i, a açları ı, felsefesi i ta ı la ak 
a açla ıştır. 

 

8.YARIYIL 

ALAN SEÇMELİ /SYON452 SPOR SPONSORLUĞU (2-0-2-6) 

“po sorluk ve spor spo sorluğu kavra ları ı i eler ve karşılaştırır. “por spo sorluğu a 
kuru ları  ede  ihtiyaç duyduğu ile ilgili ilgiler verir. “por spo sorlukları ı  dü yadaki 
ö e li ör ekleri i i eler. Öğre iler sa al olarak spo soru ik a ede ile ek su u  dosyası 
hazırlar. 

ALAN SEÇMELİ /SYON454 ANTRENÖRLÜK SERTİFİKASI ( -0-2-6) 

Bu derste öğre iler ke di ilgi ala ları a göre elirledikleri ir federasyo da  eğiti  alarak 
sertifika al aya hak kaza ırlar. 

 

ALAN SEÇMELİ 9/SYON456 HAKEMLİK SERTİFİKASI (2-0-2-6) 

Federasyo ları  aç ış olduğu hake lik kursları a göre öğre iler kayıt yaptırarak ilgili 
ra şta  hake lik sertifikası ala ilirler. 

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ IV 

Öğre i, ü iversite seç eli ders slotu da  ke di ilgisi e göre ders seçer. 

STJ001 STAJ (0-0-0-4) 

Şirketler ü yesi de pratik uygula aya yö elik staj yapılır. 
 

STJ001 STAJ (0-0-0-4) 

Şirketler ü yesi de pratik uygula aya yö elik staj yapılır. 


