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                        Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 

Öğretim Üyesi 

 

 

Ek:  

1- tıp fakğltesi ders önerisi 

2- iletişim ve liderlik tıp fakültesi ders önerisi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   11/12/2019 

    

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

 

İlgi :  10.12.2019 tarihli ve 55747887-104.04-E.1900178482 sayılı yazınız. 
 

 

İlgi yazıya istinaden ders önerilerim yazımın ekindedir. Gereğini Bilgilerinize arz 

ederim. 

 

1900179692 numarali belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi geregince lhan Adiloullar tarafndan 11.12.2019 tarihinde güvenli elektronik 
imza ile imzalanmistir. 



ÇOMU Tip Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Seçmeli Ders Formu 
 
BÖLÜM I. DERS ÎLE ÎLGILI BILGILER 

Fakülte / Enstitü Spor Bilimleri Fakültesi 

Anabilim Dalı  
(veya bölümü) 

Spor Yöneticiliği 

Sorumlu Öğretim Üyesi Ünvan, Ad, Soyad :Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 
E- posta adresi     :ilhanadilogullari@gmail.com 
Telefon no             :05326779929 

Derse katkisi olacak diğer 
öğretim üyesi / üyeleri  (ünvan, 

Ad, Soyad) 

1. ……………………………….. 
 

Akademik Yıl 2019/2020 Yarı Yıl Bahar 

Dersin yer alacağı 
Dönem/Sınıf 

1-2-3-Dönem 

Dersin / Stajin Adi Spor Psikoloji 

Ön kosul (varsa)  

Dersin / Stajin Konu Alanı Spor Psikolojisi 

Dersin / Stajin Amaci Spor Psikolojisinde var olan temel kavramların öğretilmesi  

Ögrenim Hedefi / Eğitim 
yönetimi / ölcme 
değerlendirme 

Öğrenim Hedefi Öğretim Yöntemi Ölçme Yöntemi 

Spor psikolojisinde 
temel kavramalrı 
açıklayabilme 

Sözlü sunum, soru cevap Yazılı sınav 

Spor psikolojisindeki 
temel kavramlara ilişkin 
uygulamaları yapabilme 

Sözlü sunum, soru-
cevap, proje ödevi 

Yazılı sınav 

   

   

Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı En az : 10                     En fazla: 30 

Ögrencinin seçmeli ders 
süresî bounca görev ve 
sorumluluklari 

-Derse devam göstermek 
-Ders kapsamında verilen proje ve ödevleri yerine getirmek 
-İnteraktif eğitime katılım sağlamak 

Dersin yapilacağı yer ve saat  Spor Bilimleri yada Tıp Fakültesi derslikleri 

Öğrenci başarısını 
değerlendirme kriterleri 

Derse aktif katılım, verşlen görevleri yerine getirmek, yazılı 
sınavdan geçerli notu alabilmek 

 

 
BÖLÜM 2. DERS ILE ILGILI DETAYLAR 

Dersin açılmasını neden öneriyorsunuz? Belirtiniz. 



Spor Psikolojisi alanı Psikolojinin bir alt dalı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda spor 
psikolojisinde var olan kavramların tamamına yakını bireylerin sosyal ve özel hayata transfer 
edilmesi söz konusudur. Dolayısı ile bu ders kapsamında öğrenilecek olan temel kavramlar 
bireylerin birçok alanda karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler sunabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte spor olgusu tüm dünyada ilgi çeken ve merak edilen alandır. Tıp 
öğrencilerinin de entelektüel seviyelerinin artması ve toplumsal bu kadar büyük bir etkiye 
sahip bir olguya ilişkin yeni bilgiler öğrenmesi kuşkusuz gelecek hayatlarında birçok konuda 
onlara yardımcı olabilecektir. 

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar 

 

 



ÇOMU Tip Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Seçmeli Ders Formu 
 
BÖLÜM I. DERS ÎLE ÎLGILI BILGILER 

Fakülte / Enstitü Spor Bilimleri Fakültesi 

Anabilim Dalı  
(veya bölümü) 

Spor Yöneticiliği 

Sorumlu Öğretim Üyesi Ünvan, Ad, Soyad :Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 
E- posta adresi     :ilhanadilogullari@gmail.com 
Telefon no             :05326779929 

Derse katkisi olacak diğer 
öğretim üyesi / üyeleri  (ünvan, 

Ad, Soyad) 

1. ……………………………….. 
 

Akademik Yıl 2019/2020 Yarı Yıl Güz 

Dersin yer alacağı 
Dönem/Sınıf 

1-2-3-Dönem 

Dersin / Stajin Adi İletişim Becerisi ve Liderlik 

Ön kosul (varsa)  

Dersin / Stajin Konu Alanı Sosyal Bilimler, İletişim 

Dersin / Stajin Amaci İletişim ve liderlik alanında geçen temel kavramların öğretilmesi  

Ögrenim Hedefi / Eğitim 
yönetimi / ölcme 
değerlendirme 

Öğrenim Hedefi Öğretim Yöntemi Ölçme Yöntemi 

İletişim temel tanım ve 
teknikleri açıklayabilme 

Sözlü sunum, soru cevap Yazılı sınav 

Liderlik tanım, kavram 
ve modellerini 
açıklayabilme 

Sözlü sunum, soru-
cevap, proje ödevi 

Yazılı sınav 

   

   

Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı En az : 10                     En fazla: 30 

Ögrencinin seçmeli ders 
süresî bounca görev ve 
sorumluluklari 

-Derse devam göstermek 
-Ders kapsamında verilen proje ve ödevleri yerine getirmek 
-İnteraktif eğitime katılım sağlamak 

Dersin yapilacağı yer ve saat  Spor Bilimleri yada Tıp Fakültesi derslikleri 

Öğrenci başarısını 
değerlendirme kriterleri 

Derse aktif katılım, verşlen görevleri yerine getirmek, yazılı 
sınavdan geçerli notu alabilmek 

 

 
BÖLÜM 2. DERS ILE ILGILI DETAYLAR 

Dersin açılmasını neden öneriyorsunuz? Belirtiniz. 

Hayat iletişimle başlar. Tüm sektörlerdeki tüm bireylerin etkili bir iletişim becerilerine sahip 
olmaları anlaşmazlıkları en aza indirdiği gibi çoğu kez bireylerin iş ve sosyal hayatlarında 
başarılı ve mutlu olabilmeleri için önemlidir. Doktor adaylarının da özellikle mesleklerinde 
yoğun bir iletişim sürecine girecekleri düşünüldüğünde etkili iletişim kurmalarının ve nasıl 
kurulacağını öğrenmelerinin kendilerine önemli katkıları olabileceği düşünülmektedir. 



Belirtmek istediğiniz diğer hususlar 

 

 


