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COURSE DEFINITIONS
TERM I
(ATA101) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2-0)2
Dünya savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen milli kuvvet
hareketi, ilk mukavemet, milli birlik, TBMM’nin açılışı, Doğu ve Batı Cephesinde savaşlar,
Büyük taarruz, Lozan antlaşması, Cumhuriyetin kurulması, Halifeliğin ve Saltanatın
kaldırılması ile ilk Anayasa ve İnkılaplar.
(ATA 101)ATATÜRK’S PRINCIPALS AND REVOLUTION HISTORY I (2-0)2
Developments before and after the World War I, invasions, first resistance, national
union, opening of GNA (Grand National Assemlby) wars in the East and West, Big Attack,
Lozan Agreement, Foundation of Republic First Constitution and Revolutions.
(TDİ101) TÜRK DİLİ (2-0) 2
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,yardımcı
fikirler,paragraf yazımı;kompozisyon kavramı,kompozisyon yazma kuralları ve
planları;seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı,teme,paragraf incelemesi,kompozisyon
düzeltme çalışmaları,genel anlatım bozuklukları,düşünme ve düşündüğünü
ifade
edebilme;çeşitli yazı türleri.(anı,fıkra,hikaye,eleştiri,roman,vb.) formal yazılar (özgeçmiş,
dilekçe, rapor, ilan, biblografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.)
makalelerin giriş, gelişme, sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not
alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.
(TDİ101)TURKISH LANGUAGE (2-0)2
Definition and importance of language; relation of culture and language; written
language and its characteristics, structure and rules in written language, punctuation; plan
theme, point of view, supporting ideas in writing, writing a paragraph; concept of
composition, rules and planning composition, selected witings, theme, paragraph studies,
correcting composition studies, general mistakes in expression thinking and ability to express
thoughts; various writing. (story, fiction, jolces… etc), formal writings (cv, petition, reports,
advertisement, bibliography announce, scientific writings, article etc), study on introduction,
development and conclusion parts of articles, study to write articles, taking notes and
summarizing methods.
(BYN107) İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (3-0) 3
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku,organ sistemlerin yapıları,Düzlemler,
eksenler,kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem
hareketleri ,sportif hareketlerin kineziyolik analizleri.
(BYN107) HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY (3-0)3

Structures of cells, tissues, organs forming human body. Plains, axises and functions
of muscles in contraction and the point movements they do, kinesiology analysis of sports
movements.
(BYN109) SPOR YÖNETİM MESLEĞİNE GİRİŞ (2-0) 2
Spor yöneticiliği mesleğinin tanımı ve uygulama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yeri ve
önemi, spor yöneticiliğinin Türkiye ve dünyadaki uygulamaları,mevcut durum ve gelecekteki
görünümü, mevzuat ile spor tarihi içindeki yeri.
(BYN109)INTRODUCTION TO SPORTS MANAGEMENT PROFESSION (2-0)2
The definition and application areas of sports management profession in Turkey and the role
and importance in the world, sports applications of sports management’s in Turkey and
applications in the world, the current situation and future view, the legislation in the history of
the sport
(BYN111) GENEL EKONOMİ (2-0) 2
Ekonomi bilimine ilişkin temel kavramlar, ekonomik sistemler, milli gelir,piyasa kavramı ve
türleri, ekonomik dengesizlikler, büyüme ve kalkınma, dış ekonomik ilişkiler ile uluslar arası
örgütler ve uluslar arası birleşmeler, temel muhasebe bilgisi ve uygulamaları.
(BYN111) GENERAL ECONOMY (2-0)2
The economic problem; theories of supply and demand, various market structures, theory
of distribution. Firms and fiscal policy, interdepence of the economy, national income, theory
of income determination, money and banking, monetary policy, international trade and
finance.
(BYN117) YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ (2-0) 2
Örgüt ve yönetim kavramları, yönetimin doğuşu,süreçleri,diğer bilimlerle ilişkisi, merkezi ve
yerel yönetim,yönetici ve liderlik,yönetimin halkla ilişkileri.
(BYN117)INDRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCES (2-0)2
Organization and management concepts, management's genesis, processes, relationships with
other disciplines, central and local government, executive and leadership, public relations
management.

(BED113) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ (3-0) 3
Beden Eğitimi ve sporda 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.
(BED113) INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE (30)3
Basic concepts in physical education and sports, the situation, function, purposes,
philosophy, the relation with other sciences of physical education and sports, the future of job
areas in physical education and sports, the place and function of physical education in Turkish
education and sports foundations.

(BED 115) GENEL CİMNASTİK (1-4) 3
Tanım, tarihçe, duruşlar, tören yürüyüşleri, düzen, ritm, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut
alıştırmaları ve kurallar.
(BED115)GENERAL GYMNASTICS (1-4)3
Description, history, ceremony steps, organization rhytm, jumping rope, gymnastic
stick, cudgel, exercises and rules.

TERM II
(ATA102) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2
Atatürk ilkeleri ve uygulanması, II. Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler
ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.
(ATA102) ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY II (2-0)2
Atatürk’s Principles and applications, the developments after the World War II, the
relations with West and political and social developments up to today.
(TDİ102) TÜRK DİLİ II (2-0) 2
Konuşma-yazma becerisi ve geliştirici etkinlikler, planlama ve düzenleme, yaratıcı
yazı yazma, düz anlatım, betimleme, tanımlama, tartışma, çeşitli türde mektup ve rapor
yazma.
(TDİ102) TURKISH LANGUAGE II (2-0)2
Improvement of speaking and writing skills, planning and organization, creative
writing, description, discussion, writing various types of letters.
(BYN108) SOSYAL PSİKOLOJİ (3-0) 3
Sosyal psikolojinin kuram ve uygulamaları çerçevesinde sporun ve sporun yapılış
nedenlerinin ele alınması
(BYN108)SOCIAL PYSCHOLOGY (3-0)3
Within the framework of the theory and applications of social psychology of sport and sport
in addressing the causes of construction
(BED114) YÜZME (1-4) 3

Tanım, tarihçe, temel hazırlık çalışmaları, (su üstünde kalabilme, nefes alma, ayak vuruşu, kol
çekişi, makas hareketi vb.) serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek yüzme, atlayışlar ve
kurallar.
(BED114)SWIMMING (143)
Description, history, basic preparation studies, free style, back stroke, breast stroke,
butterfly stroke and rules.
(ENF102) BİLGİSAYAR (2-2) 3
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo
(spreadsheets) veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma; ilköğretim eğitim programı
çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden
geçirilmesi; sınıfta bilgisayarlı çalışma.
(ENF102)COMPUTER (2-0)2
Basic keyboard skills, word processing, graphics, electronic spreadsheets, studying
with data base, simple programming, education software and studying with computer in the
class-room.
(BED116) ATLETİZM (1-4) 3
Tanım,tarihçe,sınıflandırma,sürat,orta ve uzun mesafe koşular,bayrak koşuları,yürüyüşler ve
kurallar,
(BED116) TRAC AND FIELD (1-4)3
Description, history, classifying, sprint, middle and longdistance running, relay races,
walking and rules.
(GUS102) GÜZEL SANATLAR (2-0) 0
Tanımı, tarihi gelişimi, sınıflandırılması, sanat ve endüstri ilişkileri, temel sanat bilgileri,
müzik, eğitimde müzik, rolü, içeriği, öğeleri, tarihsel gelişimi, diğer kültürlerdeki müziksel
yapılar ve diğer derslerle ilişkisi.
(GUS102) FINE ARTS (PICTURE MAKING-MUSIC) (2-0)0
Description, historical development, classifying, the relationship between arts and
industry, basic art information –music, music in education, its role, its contents, elements,
historical development, music structures in other cultures and relation with other courses.

TERM III
(BYA203) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİKLER (1-2)2
Bilim felsefesi, araştırma teknikleri ve türleri, sporda sayısal verilerin elde edilmesi, karar
alabilecek şekilde analizinin öğretilmesi ve öğretilen istatistiki yöntemlerin bilgisayarda paket
programlar ile kullanılması.
(BYA203) RESEARCH TECHNIQUES AND STATISTICS (1-2)2
Science philosophy, research techniques and types obtaining numerical datas in sports,
teaching analysis of these and using the statistical methods with packet programs in computer.
(BED209) ATLETİZM II (1-4)3

Atmalar, atlamalar, dekatlon, heptatlon ve kurallar.
(BED209)TRAC AND FIELD II (1-4)3
Jumping, throwing, dechation, heplathlon and rules.
(BED211) BASKETBOL (1-4) 3
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım
savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar.
(BED211)BASKETBALL (1-4)3
Description, history, basic posture, passing, dribbling, shot, rebound, tricks, individual
and team defence team attack, fast-brake, game system and rules.
(BED213) FUTBOL (1-4) 3
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel
ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
(BED213)SOCCER (1-4)3
Description, history, basic posture, passing, ball control, dribbling, shot, goal keeping
and team defence, team attack, game system, rules.
(BES213-233) SEÇMELİ SPOR BRANŞI UYGULAMASI (0-2) 1
(BES213-233) ELECTIVE SPORTS BRANCH APPLICATION I (0-2)1

TERM IV
(BYN206) SPOR YÖNETİMİ (2-0) 2
Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türkiye’de spor yönetiminin gelişimi, Türk spor
Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim
yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin
unsurları, spor yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri, spor
organizasyonları
(BYN206)SPORTS MANAGEMENT (2-0)2
Its definition and scope of sports management, development of sports management in
Turkey, structure and operation of institutions and establishment that forming the Turkey
Sports Organization and evaluating the organization in terms of administrative structure in
Turkey, elements of sports management, sports management, the laws related to sports
management, sports institutions, sports organizations.
(BED210) ANTREMAN BİLGİSİ (3-0) 3
Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk,
toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro yıllık planlama, yüklenme ve
temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi.
(BED210)TRAINING THEORY (3-0)3

The concept of training and basic principles, effects of training on organism,
exhaustion, recovery, session of training, planning, minor, major and annual planning, loading
and basic principles, skill choosing in sports, improving biomotor skills.
(BED212) HENTBOL (1-4) 3
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve
takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
(BED212)HANDBALL (1-4)3
Its definition, short history, basic pose, pass, goalpost, shooting ball keeping in ane’s
foot, cheating, defending individually and as a team, team attack, game systems and rules.
(BED214) VOLEYBOL (1-4) 3
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım
savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
(BED214)VOLLEYBALL (1-4)3
Description, history, basic pasture, passing, shot, service, blocking.
(BED216) YAŞAM BOYU SPOR (2-2) 3
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam spor
aktivitelerinin tanıtımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.
(BED216) LIFTIME SPORTS (2-2)3
Definition of lifetime sport, historical development, its philosphy. Definition of
lifetime sport activities and application (jogging, walkings, swimming, cycling).
(BES214-238)SEÇMELİ SPOR BRANŞI UYGULAMASI II(0-2) 1
(BES214-238) ELECTIVE SPORTS BRANCH APPLICATION II (0-2)1

TERM V
(BED311) SPORTİF RİTMİK JİMNASTİK(BAYANLAR İÇİN) (1-4) 3
Tanım, tarihçe, serbest ve aletli (ip, çember, top, lobut, kordela, vb.) hareketler ve yarışma
kuralları.
(BED311)SPORTSMAN LIKE RHYTHMIC GYMNASTICS (FOR WOMEN) (1-4)3
Its definition, short history, free and deviced (string, ball, circle club, ribbon … etc)
activities and competition rules.
(BED309) GÜREŞ (ERKEKLER İÇİN) (1-4) 3
Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik. Taktik ve
kurallar.
(BED309) WRESTLING (FOR MEN) (1-4)3
Its definition, chronological process, basic pose in free and greco-roman wrestling
styles, starting position, technique. Tactic and rules.

(BYA303) EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ( 1-2) 2
Enerji kavramları, farklı egzersizlerin enerji harcamaları, organizmanın enerji sistemleri,
farklı ortamlarda egzersiz ve sistemlerin egzersize uyumları.
(BYA303)EXERCISE PHYSIOLOGY (1-2)2
The concepts of energy, energy consumption of different exercises, energy systems of
organism, exercise in different places and stabilization of systems in exercise.
(BYN305) PROGRAM GELİŞTİRME ( 3-0) 3
Eğitim programlarının düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin başlıca
yaklaşımlarının öğretimi, program geliştirme yaklaşımlarının beden eğitimi ve spor
alanındaki görünümüne ilişkin uygulamalar
(BYN305)PROGRAMME DEVELOPING (3-0)3
Teaching major approaches related to arranging, developping and evaluating education
programmes, applications related to programme developing approaches in physical education
and sports.
(BYN307) PERSONEL YÖNETİMİ (2-0) 2
Teşkilatın insan gücü planlamasının yapılması, görev tanımlanması, personel yönetimindeki
temel ilkeler, sorunlar ve çözüm önerileri.
(BYN307)PERSONAL MANAGEMENT (2-0)2
Planning manpower in organistation, work definition, basic principles in personel
management, problems and solution suggestions.
(BYN313)TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI ( 2-0) 2
Türkiye’nin yönetim yapısını oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerin yapısı ve
işleyişi,Türk sporunun gelişimiyle olan ilişkisi.
(BYN313) TURKEY’S GOVERNING STRUCTURE (2-0)2
Structure and procedure of main and sub services forming governing structure of
Turkey and its relation tı development of Turkish sports.
(BES315-363) SEÇMELİ DERS I ( 1-0) 1
(BES315-363) ELECTİVE COURSE I
(BES321-325)SEÇMELİ DERS II ( 1-0) 1
(BES321-325)ELECTİVE COURSE II
TERM VI
(BED308) SPORDA BECERİ ÖĞRETİMİ (3-0) 3
Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri,
beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo –kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi.
(BED308)SKILL TEACHING IN SPORTS (3-0)3
The definition of skill and teaching, its models and process, stages of learning skill,
individual and social-cultural factors affecting skill learning and evaluating the skills.

(BYA3306) SPORCU SAĞLIĞI (2-0) 2
Doku ve branşlara göre sık görülen sakatlıklar ve önlenmesi, sporda ilk yardım ve hijyen
kavramları, ergojenik yardım ve farklı ortamlarda egzersizin sporcu sağlığı açısından
değerlendirilmesi, farklı gruplarda egzersizin riskleri.
(BYA306) SPORTSMAN HEALTH (2-0)2
Common injuries of tissues and branches and prevention. First aid and hygene concepts in
sports, ergojenic aid and evaluation of exercise in different enviroments in sportsman health,
risks of exercise in different groups.
(BYA304) SPOR SOSYOLOJİSİ (3-0) 3
Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle olan ilişkisi, spora katılımda
sosyal cevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal ekonomik olaylar, sosyal
hareketlilik sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemler.
(BYA304)SPORTS SOCIOLOGY (3-0)3
Enviroments in basic concepts, development, relationship with other sciences, game,
relationship with sports and inter-cultural, social environment in participating sports, social
activity, sports and social problems in the process of industrialization.
(BYN310) SPORDA İLETİŞİM (2-0) 2
İletişimin temel kavramları, basılı ve görsel iletişim araçlarında haber verme görev ve
sorumlulukları, bütün iletişim araçlarında spor olgusu ve olaylarının haber olarak değeri,
yorum ve köşe yazılarının incelenmesi ve tartışılması. Halkla İlişkilerde iletişim araçlarının
kullanımı ve spor olaylarının aktarımı.
(BYN310)COMMUNICATION IN SPORTS (2-0)2
Basic concepts of communication, news, in its written state and techniques, on audiovisual communication devices, using visual devices such as TV, Radio and film in sports,
tasks and responsibilities of giving news, the value of sports fact and events as news in all
communication devices. Observation and discussion of comments and columns, using
communication devices in Public Affairs and its tranfer into sports events.
(BYN312) SPOR ORGANİZASYONLARI VE YÖNETİMİ (2-0) 2
Her büyüklükteki spor organizasyonlarının veya herhangi bir yerel spor etkinliğinin
düzenlenmesinde izlenecek planlama unsurlarını ve uygulama yollarını, organizasyon
yönetimi konusunda izlenecek sistematik yollarının bütün spor çalışanlarınca
uygulanmasını sağlayacak ayrıntıların aktarılması.
(BYN312)SPORTS ORGANIZATIONS AND ITS MANAGEMENT (2-0)2
Planning components and practicing its ways that should be followed while organizing
either a local sports activity or sports organizations activities in every scope, transmitting the
details which provide the application at systematic ways that are to be followed while
organization management by all the sports workers.
(BYN314) TÜRK SPOR TEŞKİLATI (2-0) 2
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.

(BYN314)TURKISH SPORTS ORGANIZATION (2-0)2
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.
(BYN316) SPOR POLİTİKASI (2-0) 2
Cumhuriyet dönemi boyunca sporda izlenen politikalarda kronolojik yaklaşımlar kalkınma
planları, hükümet programları ve siyasi partilerin programlarında yer alan spor politikaları
ve yaklaşımları.
(BYN316)SPORTS POLICY (2-0)2
Choronological approaches in politics about sports followed throughout the Republic
of Turkey progress plans, government programs, sports policies and approaches in political
parties programs.
(BES316-340) SEÇMELİ DERS III (1-0) 1
(BES316-340) ELECTIVE COURSE III (1-0)1
(BES320-328) SEÇMELİ DERS IV ( 1-0) 1
(BES320-328) ELECTIVE COURSE IV (1-0)1

TERM VII
((BED403) REKREASYON (3-0) 3
Tanımı, felsefesi, sosyolojik perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri,
rekreasyonda okulun rolü, aile ve sanayide rekreasyon, rekreasyonda sınırlılıklar ve alternatif
ilkeleri.
(BED403) RECREATION (3-0)3
Its definition philosophy, sociological perspective, recreation programs organization
principles, the role of school in recreation, recreation in family and in industry, limitations in
recreation and alternative principles.
(BYN405) SPOR HUKUKU (2-0) 2
Hukukla ilgili temel kavramlar, Anayasa hukuku, spor hukuku kaynakları, spor hukukunun
uygulama alanları ve güncel sorunlar.
(BYN405)SPORTS LAW (2-0)2
Basic concepts related to law, Constitutional law, sources of sports law, practicing
fields of sports law and current probems.
(BYN407) SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI I (1-4) 3
Spor yöneticiliği eğitimi almış spor yöneticisi adayının mesleğe özgü kazanmış olduğu bilgi,
tutum ve becerilerinin spor teşkilatlarında uygulamasına yönelik gözlem ve incelemeler.
(BYN407)APPLYING SPORTS ADMINISTRATION I (1-4)3

Investigating and observing the behaviours, skills and knowledge gained about the
accupation of sports administration candidate who has taken sports administration education
in appliance in sports organizations.
(BYN409) KARŞILAŞTIRMALI SPOR SİSTEMLERİ (2-0) 2
Karşılaştırmalı yönetimle ilgili temel kavramlar ve amaçlar, merkezi ve yerel odaklı spor
yönetimleri, farklı ülkelerdeki yönetim ve spor yönetimi ilişkisiyle Türkiye ve bazı yabancı
ülkelerde spor yöneticisinin yetiştirilmesi.
(BYN409)COMPARATIVE SPORTS SYSTEMS (2-0)2
Basic concepts and aims related to comparative administration, centralized and local
focused sports administration, educating sports administrator in Turkey and in some foreign
countries in relation with management and sports administration in different countries.
(BYN411) SPOR TESİSLERİNİ PLANLANMASI VE İŞLETİLMESİ (2-0) 2
İşletmenin tanım ve temel kavramlarından hareketle spor tesislerinin kurulması ve
işletilmesindeki verimlilik ve etkinliğin yönetim bilimi açısından incelenmesi, Türkiye’de
spor tesislerini planlama ve işletmesinin güncel sorunları.
(BYN411)PLANNING AND OPERATING SPORTS INSTITUTIONS (2-0)2
Moving from basic concepts and the definition of operation, observing establishment
and operation of sports institutions productivity and effectiveness in terms of science of
management, current problems of planning and operating the sports institutions in Turkey.
SEÇMELİ DERS V (2-0) 2
ELECTIVE COURSE V (2-0)2
(BES415-427-439) SEÇMELİ DERS VI (2-0) 2
(BES415-427-439) ELECTIVE COURSE VI (2-0)2

TERM VIII
(BYN406) KARŞILAŞTIRMALI SPOR EĞİTİMİ (2-0) 2
Temel kavram ve olgular, merkezi-yerel eğitim sistemleri, farklı ülkelerde genel eğitim ve
spor eğitimi ilişkisi, ülkemizde ve diğer ülkelerde sporcu, antrenör ve beden eğitimi
öğretmeni yetiştirilmesi.
(BYN406)ELECTIVE SPORTS EDUCATION (2-0)2
Basic concepts and facts, centralized local education systems, relationship between
general physical education and sports training in different countries, educating sportsman,
trainer an PE teacher both in our country and in other countries.
(BYN408) SPOR YÖNETİMİ SEMİNERİ (2-0) 2
Bilimsel araştırma yöntemlerinin ışığında spor yönetimi içinde yer alan bir konunun yada
sorunun irdelenmesi ve genel yazım kuralları çerçevesinde raporlaştırarak sunulması.
(BYN408)SPORTS MANAGEMENT SEMINAR (2-0)2

Considering a problem or a topic in sports management with the help of scientific
research methods and submitting them as reports which were written in consideration of
writing rules.
(BYN410) SPOR ENDÜSTRİSİ VE PAZARLAMA (3-0) 3
Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı
ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.
(BYN410)SPORTS INDUSTRY AND MARKETTING (3-0)3
Basic concepts related to marketing basic principles of marketing, presentation of
sports products and the relationships between sports products and consumer, advertisement
and strategic marketing.
(BYN412) SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ (2-0) 2
Temelde spor yönetimine ilişkin bazı olaylar ile sorunlara ilişkin gerçekleştirilen
yorumlamaları içeren analiz etme, sportif ortamlarda oluşabilen ya da oluşan olaylara ilişkin
örnek olayların yönetim biliminin ışığında çözüm yollarının belirlenmesine yönelik
çalışmalar.
(BYN412)EXAMPLE EVENT ANALYSIS IN SPORTS MANAGEMENT (2-0)2
Basicly, analyzing some events related to sports management and comments on
problems, working on to determine the solution of example events that occur or may occur in
sports environments in the scope of sciences of management.
(BYN414) SPORDA HİZMETİÇİ EĞİTİM (2-0) 2
Hizmet içi eğitimle ilgili tanım ve kavramlar, hizmet içi eğitimin önemi ve gerekliliği, hizmet
içi eğitim ihtiyacının saptanması ve programlarının hazırlanması.
(BYN414) IN-SERVICE TRAINING AT SPORTS (2-0)2
The definition and concepts related to in-service training, the importance and necessity
of in-service training, stabilizing the need in in-service training and preparing the programs.
(BYN416) SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI II ( 1-4) 3
Spor yöneticiliği eğitimi almış spor yöneticisi adayının mesleğe özgü kazanmış olduğu bilgi,
tutum ve becerilerinin spor teşkilatlarında uygulamasına yönelik gözlem ve incelemeler.
(BYN416)APPLICATION OF SPORTS ADMINISTRATION II (1-4)3
Observing and investigation how the candidate’s who sports management education
manner, skills and knowledge about profession are applied.
SEÇMELİ DERS VII (2-0) 2
ELECTIVE COURSES VII (2-0)2
(BES416-436) SEÇMELİ DERS VIII (2-0) 2
(BES416-436) ELECTIVE COURSES VIII (2-0)2

V ve VI YARIYILDA AÇILAN SEÇMELİ DERSLER (1-0) 1
ELECTIVE COURSES IN V. AND VI SEMESTER (1-0)1
SPOR VE ETİK
Sporda etik davranışın yeri ve önemini kavrayabilme, etik dışı olayları tartışma, etiğe uygun
davranışları ortaya koyma, antrenör, sporcu, seyirci, hakem, spor yazarı, spor uzmanının etik
davranışı, sporda etik dışı olaylar.
SPORTS AND ETHIC
Understanding the importance and position of ethic behaviour in sports, discussing,
non-ethic events, displaying proper behaviour, trainer, sportsman spectator, referee, sports
critics ethic behaviour of sports expert, non-ethic events in sports.
BOŞ VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ
Boş ve serbest zaman kavramlarının ayrı tanımları, içerikleri, tarih içindeki yeri ve önemi,
sanayi devrimi, toplumsallaşma, tüketim içindeki ilgileri ve sosyoloji ile etkileşimin
incelenmesi.
SPARE AND FREE TIME SOCIOLOGY
Different definitions of free and spare time concepts, contents, importance and
position in history, industrial revulution, becoming socialized, interest in comsuming and
sociology and observing interaction.
KÜLTÜR VE SPOR
Genel kültür, ulusal kültür ve popüler kültürün fiziksel kültür ile spor dilini nasıl kullanmakta
oluşunun ayrıntı olarak incelenmesi.
CULTURE AND SPORTS
Observing, in details, how general culture, national culture and popular culture with
physical culture use sports language.
SPOR VE ÇEVRE
Sporun sosyal ve yapay çevre içindeki tanımı ve yeri, aile, yakın çevre, okul-iş çevresi,
toplum-kitle iletişimi etkilerinin, yönelme ve yönlendirme unsurları ile birlikte incelenmesi,
sporun yapay çevreye olumlu-olumsuz etkilerinin tartışılması.
SPORTS and ENVIRONMENT
The definition and position of sports in social and artifical environment, family, close
environment, school-business environment, observing effects of community-mass
comminication with directing and being directed elements, discussing positive and negative
effects sports and artificial environment.

SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM
Sporun felsefi temellerinin aktarılması ve olimpiyat felsefesi ile birlikte tartışılarak,
olimpiyat geleceği ile spor geleceği ilişkilendirilerek yeni gelişen akımlar ve olimpik
anlayış içinde değerlendirilmesi. Spor,olimpizm,özgürlük,bilim.felsefe boyutuyla tartışılması.
SPORTS PHILOSOPHY AND OLYMPICISM
Transferring philosophical basis of sports and by discussing it with philosophy of
olympics conneting the future of olympics to future of sports and its evaluation in the scope of
new developing approaches and olympic understanding, its discussion with the dimensions of
sports olympizism, freedom, science and philosophy.
SPOR KURUMLARI VE MUHASEBE
Muhasebe ilişkin temel tanım ve kavramlardan
işletmelerinde muhasebe uygulamaları

yola çıkarak

spor kurumları

ve

SPORTS INSTITUTIONS AND ACCOUNTING
Stemming from basic definition and concepts related to accounting, the application of
accounting in sports in sports institutions and operations.
REKREASYON LİDERLİĞİ
Rekreasyon ve liderlik kavramlarının açıklanması, rekreasyon liderliğinin kapsamı
içerisinde yer
alan rekreasyon örüntülerinin tartışılması, rekreasyonda liderlik ve
uygulandığı alanlarının incelenmesi.
RECREATION LEADERSHIP
Explaining recreation and leadership concepts, discussing patterns of recreation which
is inside the scope of recreation leadership, observing the leadership in recreation and its
fields.
SPOR VE HAKEMLİK
Hakemlerinin
uygulamaları.

tanımı, amaçları kurallar

ile tüm spor

dallarına

ilişkin hakemlik

SPORTS AND ARBITRATION
Definition of arbitration, its aims, rules and application related to all types of sports.
SPOR VE REKREASYON ALANLARININ TASARIMI
Spor ve rekreasyon alanlarının tanımı ve bu alanların dizaynına ilişkin uygulamalar
DESIGNING SPORTS AND RECREATION FIELDS
Definition of sports and recreation fields and applications about designs of these
fields.
SPORDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Spora ilişkin görüntülemenin tanımlanması,görüntülememe
uygulamalı çalışmalar.

spor görüntülerine ilişkin

DISPLAYING METHODS IN SPORTS
The definition of screening related to sports, screening methods practical studying related to
screening.
TOPLANTI VE KONUŞMA YÖNTEMİ
Yönetimin temel kuram ve işlevleri dikkate alınarak toplantı yönetim uygulamaları ve
yönetimde konuşma sanatına ilişkin uygulamalar.
MEETING AND SPEECH MANAGEMENT
Meeting and management application by paying attention to basic theory and
functions of management and applications about art of speech in management.
GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK
Grup-birey ilişkileri,grubun takım haline dönüşmesi,grup bütünlüğü,dinamiği ve liderliği .
GROUP DYNAMIC AND LEADERSHIP
Group-individual relations, transforming a group to a team, wholeness of the group, its
dynamic and leadership.

VII. VE VII. YARIYILDA AÇILAN SEÇMELİ DERSLER (2-0) 2
ELECTIVE COURSES IN VII. AND VIII SEMESTER (2-0)2
HALKLA İLİŞKİLER
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.
PUBLIC AFFAIRS
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.
İDARİ VE VERGİ HUKUKU
Temel hukuk kuralları çerçevesinde idari ve vergi hukukunun tanımlanması ve spor
işletmelerinde kullanımı açısından incelenmesi.
MANAGEMENT AND TAX LAW
The definition of management and tax law stemming from the main law and rules and
its observation in terms of usingit sports management.
KAMU KURUMLARINDA SPOR YÖNETİMİ
Kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki meslek kurulışları ve bunlara ilişkin tüzel
kişilik yapılarında spor ve işleyişi.
SPORTS MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS
Public institutions and profession institutions like public institutions and sports and
operating in juristic person position related to public institution.

SPOR YÖNETİCİLİĞİNDE MOTİVASYONEL YAKLAŞIMLAR
Spora katılım motivasyonel özelliklerin genel motivasyon kuramları başlığı
alınması.

altında ele

MOTIVATIONAL APPROACHES IN SPORTS MANAGEMENT
Involving the sports and handling the motivational pecularities of involving as a
subheading of general motivation.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Örgütsel davranışın temel kavramları, örgütün doğası ile örgütün işlevsel ve toplumsal
çevresi,teknolojik gelişmeler ve insan davranışı üzerine etkileri.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Basic concepts of organizational behaviour, nature of organization with its functional
and social environment, technological developments and its effects on people’s behaviour.
ÖRGÜTSEL İKLİM
Örgütün içinde geçen olayların ve davranışların örgütün başarısı ile personel başarıları
üzerine etkilerinin incelenmesi.
ORGANIZATIONAL CLIMATE
Observing the effects of the events and behaviour accored in organization and the
correlation of these with the success of organization and personel.
ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA SPOR YÖNETİMİ
Spor yönetiminin görülebileceği özel kurumlar, mevcut uygulamalar ve dünyadan örnekler
SPORTS MANAGEMENT IN PRIVATE INSTITUTIONS AND ESTABLISHMENT
Private institutions in which sports management can be seen and present application
and examples from all over the world.
SPOR TARİHİ
Hareketin doğuşu, çağlar boyunca beden eğitimi ve spor etkinliklerinin toplumsal yaşamdaki
yeri ve önemi.
HISTORY OF SPORTS
Revealence of history of sports, the importance and position of Physical Education and
sports activities throughout the centuries.
SPOR VE ERGONOMİ
Yönetimde insan çalışmasının verimliliğinin
ergonominin incelenmesi.

incelenmesinden

yola çıkarak,sporda

SPORTS AND ERGONOMICS
Stemming from the observation of productivity of man’s studying in management,
observing the ergonomics in sports.
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Sporda insan kaynakları
yönetiminin uygulamaları.

yönetiminin tanımı, amaçları ve sporda insan kaynakları

MANAGEMENT OF HUMAN SOURCES IN SPORTS
The definition of management of human sources, its aims and the applications of
management of human sources in sports.
SPORDA SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal güvenliğin tanımı ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, bir meslek olarak
sporun sosyal güvenlik kurumlarındaki yeri, ilgili mevzuat ve düzenlemelerle yapılan örnek
çalışmalar ve uygulamalar.
SOCIAL SECURITY IN SPORTS
Definition of social security, social securtiy institutions in Turkey, the position of
sports as a profession, example studying done with related laws and regulations and special
cases that were come across.
SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Temel tanım ve kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi çalışmalar ve sportif uygulama toplam
ilişkili kavramlar kaynaklanan.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS
Stemming from the basic definition and concepts that are related to total quality
management, total quality management studyings and its application in sports.
TURİZM VE SPOR
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.
TOURISM AND SPORTS
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.
YEREL YÖNETİMLER VE SPOR
Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi,belediye,köy ve il özel idarelerinin yapı ve
işleyişi, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında ilişkiler,yerel yönetimlerin spor
açısından fonksiyonları.
LOCAL GOVERNMENTS AND SPORTS
The concise history of local governments in Turkey, structure and operation of
municipality, village and city management the relations between local goverment and central
goverment functions of local governments in terms of sports.
ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

Yönetim düşüncesinin önemi, yönetim biliminden önceki gelişmeler, yönetimin bir birim
olarak gelişmesi ve yönetim alanındaki son gelişmeler.
DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY MANAGEMENT IDEA
The importance of management idea, the developments accured before the science of
management, the development of management as a unit and current developments in the
management.

