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T.C. 
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 
 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 
 

1.YARIYIL 
 

BSY101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri  
Beden Eğitimi ve Sporun anlamı, tanımı, amaçları, Beden Eğitimi ve Sporun önemi, Genel eğitimin anlamı, 
tanımı, amaçları Genel Eğitim ve Beden Eğitimi ve Spor arasındaki etkileşim. Spor Bilimleri, Beden Eğitimi 
ve Spor arasındaki etkileşim. 
 
BSY103 Genel Cimnastik 
Cimnastiğin tanımı, önemi, içeriği ile ilgili teorik bilgiler. Cimnastiğin tarihçesi, Düzen alıştırmaları: Beden 
eğitimi derslerinde düzen alıştırmalarının yeri ve önemi, Düzen alıştırmalarının kapsamı, Cimnastikte temel 
duruşlar, Ayaktaki temel duruşlar, Yerdeki temel duruşlar taklalar ve bunların minderde uygulanışı. 
 
BSA105 Hukuka Giriş 
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, 
kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun ve özel hukukun alt dallarının ana 
hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk 
kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların 
tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması. 
 
BSY107 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım  
Acil durumlarda gerekli olabilecek ilkyardım bilgileri, sağlık, kaliteli yaşam ve bazı kronik hastalıklardan 
korunmada egzersizin önemi, çocuklarda spor yaralanmaları ve önlenmesi, hijyen, hava kirliliği, sigara, 
güneş, bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları, esneklik ve kuvvet çalışmalarında yanlış hareketler ve doğru 
alternatifleri. 
 
BSY109 Yönetim Bilimine Giriş 
Yönetime dair kavramlar, yönetimin niteliği, önemi, yönetim düşüncesinin gelişimi, evrensel yönetim teorileri 
ve yönetim fonksiyonlarının incelenerek yönetim biliminin temellerinin oluşturulması.  
 
TDİ101  Türk Dili I  
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve 
etkili kullanmanın yolları. 
 
YDİ101 Yabancı Dil I  
Basit zaman, Sorular ve olumsuzluklar, olumlu formlar, geçmiş zaman, düzenli fiiller, düzensiz fiiller, zaman 
ifadesi, olumsuz, olumlu soru formları sayma ve sayılamayan isimler, sürekli, iyelik zamirleri, gitme, sıfatlar 
ve sıfatlar, mükemmel zaman. 

2.YARIYIL 
 

BSÖ102 Yaşam Boyu Spor 
Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için sağlıklı yaşamın öneminin kavratılması, düzenli spor yapma 
alışkanlıklarının edinilmesi anlatılacaktır. 
 
BSY104 Spor Anatomisi 
Anatomik terimler, İskeleti oluşturan kemikler, eklemler, kaslar, eksen ve düzlemler, sportif hareketlerin 
kassal analizi. 
 
BSA106 Atletizm  
Atletizme giriş, atletizm de branşların tanıtılması, genel ve teknik bilgilerin verilmesi ve branşların uygulamalı 
olarak öğretimi ve öğrenimini içermektedir. 
 
BSY108 İktisada Giriş  
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 anlatılacaktır. 
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TDİ102  Türk Dili II  
Sözcüklerin yapı özellikleri, Sözcüğün cümledeki konumu, Öğe oluşumu ve sözcük öbekleşmesi, Cümle 
nedir? Türkçede cümle oluşumu ve cümle türleri, Türkçede cümlelerin genel, anlamsal ve yapısal özellikleri, 
Yazılı anlatım nedir? Yazılı anlatım türleri ve özellikleri nelerdir? Yazılı anlatım türleri ve özellikleri nelerdir? 
Yazılı anlatım türlerinden dilekçe, özgeçmiş, başvuru yazısı ve tutanak nedir? Yazılı anlatım türlerinden iş 
mektupları, resmi yazılar, rapor, özet çıkarma ve not alma nedir? Yazın türlerinden düşünsel metinler 
arasında bulunan makale, fıkra, deneme, köşe yazısı, eleştiri, bilimsel makale ve bildiri nedir? Anı, biyografi, 
otobiyografi, Mektup, röportaj ve gezi yazıları hakkında genel bilgiler. 
 
YDİ102 Yabancı Dil II  
Cümle kuruluşu ve emir cümlesi, soru cümlesi gibi cümle çeşitleri, Fiiller ve Zamanlar, Edatlar, isim ve sıfat 
tamlaması, Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri pratiğe yönelik cümleler ve konuşmalar. 
 

3.YARIYIL 
 
AİT101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde 
değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini 
(Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 
Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve 
toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin 
değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, 
toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm 
aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans 
ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi 
üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması. 
 
BSÖ201 Spor Fizyolojisi 
İnsan fizyolojisi, enerji sistemleri, egzersiz sonrası toparlanma, egzersize akut ve kronik uyumlar. 
 
BSY201 Genel İşletme Bilgisi  
İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki 
şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları (yönetim ve organizasyon) finansman, pazarlama, insan 
kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE); işletmenin çevre ilişkileri gibi konularla birlikte ayrıca derste bir 
takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır. 
 
BSY203 Kamu Yönetimi 
Bu derste kamu yönetimi örgütünün varlık nedeni ile teorisine genel giriş yapıldıktan sonra yönetim teorileri 
ve son gelişmeler ele alınacaktır. Sporda kamu yönetimi hizmetleri ile ilgili incelemeler yapılacaktır. 
 
BSY205 Sosyolojiye Giriş  
Sosyoloji İle İlgili Temel Kavramlar, Sosyoloji Biliminin İnsan Yaşamındaki Yeri, Yapısı ve Genel Özellikleri 
İle Toplum, Sosyolojinin Alt Dalları, Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri, Sosyolojinin Tarihçesi, 
Modern Sosyolojinin Kurucuları, Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar Kültür, Kültür Kalıpları, Toplumsallaşma 
Süreci, Aile Kurumu, Ekonomi Kurumu, Eğitim Kurumu, Siyaset Kurumu.  
 
BSY207 Spor Yönetimi I 
Yönetim fonksiyonları, Yönetim teorileri, modern yönetim teknikleri, spor organizasyonu yönetimi. 
 

4.YARIYIL 
 

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
Atatürk inkılâpları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki 
siyasal gelişmeler. 
 

BSÖ202 Antrenman Bilgisi  
Antrenman bilimi ve gelişimi, antrenmanın organizma üzerindeki etkileri, yüklenme ve dinlenme prensipleri, 
antrenman faktörleri, antrenman durumları, kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve koordinasyon biomotor 
özelliklerini tanımak, bu özelliklerin periyotlamasını öğrenmek ve yıllık plan hazırlamak. 
 

BSY202 Girişimcilik 
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Girişimciliğin genel kavramsal çerçevesi, girişimcilerin özellikleri, girişimcilik ahlakı, girişimcilik türleri, 
franchising, Türkiye de ve dünyada girişimcilik ve girişimciliğin özendirilmesi, başarılı girişimcilik öyküleri, 
fizibilite çalışmaları, iş planı hazırlama. 
ENF202 Bilgisayar 
Temel bilgisayar kavramları, İşletim sistemi kullanımı, İnternet kullanımı, Office programlarının kullanımı. 
 
BSY204 Spor Ekonomisi  
Spor ekonomisi makro ve mikro açıdan tanımlanacak. Spor ekonomisinin tüm ekonomi üzerinde yarattığı 
etkiler değerlendirilecektir. 
 
BSY206 Bilimsel Araştırma Teknikleri 
Bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar, istatistik terim ve tanımlar, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik 
yöntemler. 

 
5.YARIYIL 

 
BSY301 Spor Hukuku 
Günümüz sporunun, dev bir sanayi olan sporun problemlerini çözme açısından spor hukukunun yeri ve 
önemi anlatılacaktır 
 
BSY303 İnsan Kaynakları Yönetimi 
İş analizi, İş değerlemesi, İnsan kaynakları planlaması, işe alma ve yerleştirme, performans değerleme, 
kariyer planlama gibi İK fonksiyonlarını kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Bu kapsamda bireysel ve 
örgütsel bakış açıları dikkate alınacaktır. 

 
BSY305 Spor Sosyolojisi  
Spor, kültür ve toplum, toplumsallaşma; sporun sosyo-kültürel yapıyla ilişkisi; sporda toplumsal sınıf, ırkçılık 
ve etnisite toplumsal cinsiyet, kolektif davranış ve spor, sporda medya ve globalleşme  
 
BSY307 Spor Yönetimi II 
Uluslararası Spor Kuruluşları; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal 
Olimpiyat Komitesi, Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye'de spor yönetiminin güncel sorunları. 
 

6.YARIYIL 
 

BSY302 Halkla İlişkiler 
İletişim, iç iletişim, medya yönetimi ve event tasarımı bilgelerine sahip olma 

 
BSY306 Spor Yönetiminde Liderlik  
Liderlik kuramlarını açıklamak ve öğrencilerin liderliği kişisel açıdan incelemek 

 
BSY308 Spor Psikolojisi  
Sportif performans üzerindeki psikolojik faktörleri belirleyip kuramsal çerçevede tartışabilmek. 
 
BSY340 Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor 
Engelli tanımları, engellilik nedenleri-sınıflandırılması, Engellilerde Sporun Tarihçesi, Paralimpik Oyunlar 
Genel Kuralları, Engellilerde egzersiz eğitiminin etkileri. Beden eğitimi sporda özel eğitim, engellilerin 
yapabilecekleri sporlar, oyunla eğitim, spor eğitiminde eğitmeninin dikkat etmesi gereken kurallar, beden 
eğitimi ve sporun rolü-önemi. 

7.YARIYIL 
 

BSY401 Rekreasyon Yönetimi 
Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, 
rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel 
faaliyetlerin turistik alandaki etkileri, rekreasyon planlarının hazırlanması. Zaman, boş zaman ve rekreasyon 
kavramları, analizleri, rekreasyon eğitimi, yönetimi, rekreasyon liderliği, Türkiye’de ve Dünyada rekreasyonel 
durum ve rekreasyonel katılımda etken olan faktörler, boş zaman ve sporda istihdam. 
 
BSY403 Yerel Yönetimler ve Spor 
Kamu alanında sporu yöneten organizasyonlar ve işletmecilik anlamında sporun yönetildiği yapılarda 
organizasyonel oluşumlar, işleyiş, görev ve sorumlulukları, yasal boyutlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 
BSY405 Mesleki Yabancı Dil I 
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Yabancı dilde alan ile ilgili mesleki terimlerin bilincinde olması, iş çevresinde kendilerini yabancı dilde ifade 
edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlerde yabancı dil kullanımı konusunda 
gelişmelerini sağlamaktır. Temel düzeyde tanımlamalar yapma, sayısal değer ve miktarlar, şekiller ve 
renkler, matematiksel terimler, dört temel işlem konuları,  etken, edilgen fiil yapıları, teknik metinlerdeki 
cümlelerde zaman fiil ilişkisi, mesleki dokümanlardaki cümle öğelerini sınıflandırma, mesleki metinlerde 
isimler, sıfatlar, zamirler ve noktalama işaretleri işlenmektedir. Ayrıca yabancı dilde teknik yazışma konuları 
anlatılmaktadır.   
 
BSY407 Spor İşletmeciliği 
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 
 
BSY409 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I 
Bilimsel araştırma yöntem ve istatistiğin tanımı bilimsel araştırma ilkelerinin spor bilimlerinde kullanımı ve 
sonuçların yorumlanması üzerinde çalışılacaktır. 
  

8.YARIYIL 
 

BSY402 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi  
Diğer ülkelerin spor yönetimlerinin yapı/sistem, işleyiş, ve sorunları açısından ele alınarak, Türk spor 
yönetiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 

 
BSY404 Spor Yönetimi Uygulaması 
Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türk Spor Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, 
işleyişi ve Türkiye'deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin unsurları, spor 
yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri, spor organizasyonları ile yarışma sistemlerinin 
incelenmesi, genel yönetim yaklaşımları ve işlevlerinin spor ortamında uygulanması ile Türk spor teşkilatını 
oluşturan kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve unsurları incelenecektir. Spor Yöneticiliği mesleğine 
hazırlanan bireylere çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim anlayışı çerçevesinde 
çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirerek, edindiği bilgileri sportif ortamda Türk 
sporunun geliştirilmesi önünde değerlendirebilmeyi içermektedir. GSGM Merkez ve Taşra Örgütü, Futbol 
Federasyonu, spor kulüpleri, özel spor salonları ve rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki ortamları görmek, 
çalışma yöntemleri ve uygulamaları izlemek, verilen görevleri yerine getirmek. 
 
BSY406 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II  
Spor Yönetim Bilimleri alanında araştırma ve proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün tanınması, planlama 
yapılması, projesi fikirlerinin geliştirilmesi. Projeler için en uygun bütçe ve kaynakların belirlenmesi. Araştırma 
ve proje çalışmaları, çalışmaların gözetim ve denetimi, proje takvimi. Son rapor ve araştırma proje 
çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması ve projenin sunumu. 
 
BSY408 Mesleki Yabancı Dil II  
Spor kavramı içindeki temel öğelerin yabancı dildeki tanımı, özellikleri, dünyadaki gelişmeler, spor sektörleri, 
ekonomisi ve pazarlama konuları, spor stratejileri gibi kavram ve içeriklerin mesleki olarak yabancı dildeki 
karşılıkları ve konumlarını içerir. 

 
BSY410 Spor Pazarlaması 
Spor pazarlaması kavramının tanımı, temel özellikleri, pazarlama anlayışındaki gelişmeler, spor 
pazarlamasının maliyeti, spor hizmetlerinde pazarlama stratejileri. 

 
 


