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1. YlL

I. YARIYIL
Kodu Ders Adr zts T U K ECTS

1 AtTB1001 Atatii* ltketeri ve lnrriip iiritri -r z 2 0 2 2
2 TDBlOOl Trirk Dili -l Z 2 0 2 2
3 YDBl OOl Yabancr Dil -l Z I 0 2 3
4 AEBlOOl Spor Bilimine Girig z 2 0 2 4
5 AEBlO03 emel Hareket Egitimi z 2 1 2,5 5
6 AEBlO05 Atletizm z 1 2 2 5
7 AEBlOOT Antrenorlrlk Egitimi ve llkeleri Z 2 0 2 4
8 AEB,1OO9

_Sporcu Saghgr ve llk yardrm z 2 2 3 5
s jRrssror r Universite Yagamrna Uyum zts 0 2 1

Ioplam 15 7 18,5 30.00

II. YARIYIL
(odu Ders Adl zts T U K ECTS

1 AtTB1000 Atalrlrk ltketeri ve lniriip iliirriir z 2 0 2 2
2 TDBlOOO lrtri oiri-rr Z 2 0 2 2
3 YDBlOO2 Yabanct Dil -ll z 2 0 2 a

4 AEBlOO2 Geligim ve O!renme z 2 0 2 4
5 AEBlO04 Yiizme Z 1

a 2 5
6 AEB,I006 Temel Cimnastik z 1 2 2 5
7 AEBlOOS ]p3! r\1a!omlsi re kinesiy;bX z 2 0 2 E

B AEBlOlO AntrendrlLik Etigi ve Sporda Qocuk
Koruma

z 2 2 a 4

o 1012 Kamp (YalKr9) zls 0 2 I
Toplam 14 I 18 30.00



2.YIL

Segmeli Takrm Sporlan -l

III, YARIYIL
IV. YARIYIL(odu )ers Adr zts T U K ECTS

1 :gzersiz Fizyoloiisi l Z 2 1
CE 2,5

2 ipo-rda Yrinetim ve Organizasyon z 2 0 2 2
3 )sikomotor Geligim ve Ogrenme z 2 0 2 2
4 !$itsel Oyunlar z/s 2 1 2,5
5 Sporda 0gretim Yontemleri Z 2 0 2 2
6 Segmeli Teorik Ders -l 2 0 2 2
7 Segmeli Bireysel Sporlar -l S 1 2 2 2
8

S I 2 2 2

Toplan 14 6 17 30.00

9qli 9*mliiggllrpgp- i oeisidiinae;"BiltSiliiil;iiii******

ASa0d lki Segmeli Bireysel Sporlar.i Deisierinden Birit ilecektir

- _.. -. {taq!q{_!i leglleti Takrm Sportiii_tDe,sterinden E fri S lcilecektir

(odu )ers Adl zts T U K ECTS
1 :gzersiz Fizyoloiisi -ll z 2 1

1E 5
2 Sporda Beslenme Z 2 0 2 3
3 Spor Yaralanmalan ve

lehabilitasyon
Z 2 0 2 a

4 iporda Ya$ ve Cinsiyet Fakt6r ZS 2 0 2 aJ
5 Jpor Sosyolojisi z 2 0 2 3
6 Segmeli Teorik Ders Jl J 2 0 2 3
7 Segmeli Bireysel Sporlar -ll J I 2 2 5
8 ieqmeli Takrm Sporlan -ll S 1 2 2 5

Toplan 14 5 16,5 30.00

Agagrdaki Segmeti Teoiik ilrc:iirieE[rind;ri-B iri Sr

l!"ls!qg Ii"iggf gl1"ajtgi.ei Sdmr-tt tilsterind;n Bri I ieqilecektir

_* . 
Aga0di rki-S_egmeli Takrm Sporlaa-ii Derslednden t liri S, 4ilecektir



3. YIL

VI. YARIYIL
(odu Ders Adr z/s T U K ECTS

1 Antrenman Bilimi -ll Z 2 2 4
2 Sporda Yetenek Segimi z 2 0 2 3

3 Bilimsel Aragtrrma Teknikleri z 2 0 2 3

4 Fiziksel Uygunluk z 2 I 1,5 4
5 Sporda lletigim Becerileri zts 2 0 2 J

6 Segmeli Teorik Ders -lV a 2 0 2 a

7 Segmeli Bireysel Sporlar - lV S I 2 2

B UzmanhkAlan E$itimi -ll b 2 2 3 E

Toplam 15 7 18,5 30.00

rdaki Segmeli Teorik Ders.lV Derslerinden Biri Secilecekiii

egmeli Bireysel Sporlar.lV Derslerinden Biri Secilecektir

rdaki Segmeli Uzmanhk Atan Egitimi-il Dersterinden Aiii Seaiie-cektii

V. YARIYIL
(odu )ers Adr z/s T U K ECTS

1 \ntrenman Bilimi - | Z 2
l)

3 5
2 Spor Psikolojisi z 2 0 2 aJ
3 locuk ve Spor z 2 0 2 3
4 Sporda Beceri O0renimi z 2 0 2 3
5 :rgojenik Yardrm ve Dopingle

vlticadele
zts 2 0 2 3

6 Seqmeli Teorik Ders -lll S 2 0 2 3
7 Segmeli Bireysel Sporlar - lll S 1 2 2 5
8 JzmanhkAlan E0itimi -l S 2 2 aJ 5

Toplan l5 6 18 30,00

l9a0$aki Segmeti teorik Ders-ttt Oersleiilden Biri Seqiteceitir 
--*

499-s"p:
l1j..9_g"glp!i Blrgyset Sportar.il oersrerinoCn eiii-Seqilecektir

4easq*i lgglglLqTlr!lii nhn EgitimiJ Dersterinden Bi Seqilecektir



4. YIL

VII. YARIYIL
(odu )ers Adr zts T U K ECTS

1 Spor Analizi ve lstatistik z 2 0 2 3
2 Sporda Performans Otgiim vJ

Degerlendirme
z 2 1 2,5 3

3 Sporda Teknik Taktik Ogretim llkeleri 7ta 2 0 2 J
4 Uzmanhk Dah Antrenorlik

Uygulamasr -l
Z 2 4 4 6

5 Aragtrrma Projesi -l Lli) 2 0 2 3
6 Alan Seqmeli - | S 1 2 2 4
7 Uzmanlrk Alan Egitimi -lll S 2 2 3 5
B Universite O(ak Segmeli Dersi S I 2 1,5 3

Toplam 14 10 19 30.00

A a0r9aki Segmeli Alan -l Derslerinden Biri egilecektir

".. Lgj gl9j! qegmeti Uzmanfuk Atan Egirimi.ilt Dersterinc len Biri Segilecektir

.**'4t3.g.1{.[i Qegmeti U n ivers ite Orta r Sesmeii De rslerinden iri Secilecektir

VIII, YARIYIL
(odu )ers Adr zts T U K ECTS

1 Kondisyon Antrenmanl ve Yontemleri z L 0 2 3
2 Sporda Olgme ve De[erlendirme z 2 0 2 a

3 Egzersiz ve Yagam Koqlufiu 7ta 2 0 2 3
4 UzmanIk Dah Antrenorltik

Uygulamasr -ll
z 2 4 4 6

5 Aragtrrma Prolesi -ll zls 2 0 2 3

6 AIan Seqmeli - ll S 1 2 2 4

7 Uzmanlrk Alan E0itimi -lV S 2 2 a

B Universite 0rtak Segmeli Dersi J 1 2 2

Ioplanr 14 10 19 30.00

.{gg!$tiSggmeli Alan-ll Dersterinden Biri Segiteceiiir

Agagdaki Segmeti Uzmantrk Atan E[itimi -lV Deiaie;ind;n diri Seaitecetdr

A9a$rdaki Segmeli Universite Ortak Seqmeli Derslerinden Biri Secilecektir

Tt Saut: 172

Teorik: 115

Uvgulanao: 57

Kredi: 144,5

AI{TS 240

it
YIL



ANTRENORLUK eGiriui I.isnrus PRoGRAMI
DERS genixleni

!. YARIYIL

A!TB1001 Atatiirk ilkeleri ve inkrtap Tarihi -t

Kavramlar, tantmlar, ders y6ntemleri ve kaynaklarrn tantmt, Sanayi Devrimi ve Fransrz Devrimi,
osmanlt Devleti'nin Dafirhgr (XlX. Yi.izyrl), Tanzimat ve lslahat Fermanr, L ve ll. Megrutiyet, Trablusgarp
ve Balkan SavaSlart, l. D[inya Sava5r, Mondros Ategkes Antlagmasr, Wilson ilkeleri, paris Konferanst, M.
Kemal'in Samsun'a Qrkrgr ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan
Meclisinin Agtltgt, TBMM'nin Kurulugu ve ig isyanlar, Tegkilat-r Esasi Kanunu, Di.lzenli Ordunun
KuruluSu, l. incini.i, ll. inonii, Ki.itahya-Eskigehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Btiyiik Taarruz,
KurtuluS SavaSt strastndaki antlagmalar, Lozan Antlagmasr, Saltanatrn Kaldrrrlmasr.

TDBl001 Ti,irk Dili-l

Yazt dilinin ve yaztlt iletiSimin temel ozellikleri, yazr dili ile sdzli.l dilin arasrndaki temel farklar.
Anlatrm: yaztlt ve sozlli anlatrm; 6znel anlatrm, nesnel anlatrm; paragraf; paragraf ti.irleri (girig-
geligme-sonug paragraflarr). Metnin tantmrve metin ti.lrleri (bilgilendirici metinler, yazrnsal metinler);
metin olma kogullarr (baflagrkhk, tutarhhk, amaghhk, kabul edilebilirlik, durumsallk, bilgisellik,
metinler arasr iligkiler). Yazrh anlattm (yazrlr kompozisyon: serbest yazma, planh yazma); planh yazma
a5amalart (konu, konunun stntrlandrnlmasr, amag, bakrg agrsr, ana ve yan di.igtincelerin belirlenmesi;
yazma planr haztrlama, k6$lt di.izeni); bilgilendirici metinler (dilek9e, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazrlar, bilimsel yazrlar) tizerinde kuramsal bilgiler; cirnekler
tizerinde galtgmalar ve yazma uygulamalarr; bir metnin <izetini ve plantnr grkarma; yazrlr

uygulama larda ki dil ve anlatrm ya nhglarrnr diizeltme.

YDBl001 Yabancr Dil-l

O$rencilerin, somut ihtiyaglarr dile getiren gtinli.ik hayatta srk kullanrlan ifadeleri ve basit ciimleleri
anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve bagkalarrnr tanrtabilmeleri,
bagka insanlarrn kiSisel bilgilerine yonelik sorular sorabilmeleri ve bu t1r sorulara yanrt verebilmeleri
igin gerekli temel konularr ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns,
there is / are, have got, past of to be, Simple past, etc.) igermektedir.

AEBl001 Spor Bilimine Girig

Spor Bilimlerinin temel kavramlarr; efiitim ve ci$retimde sporun yeri, iglevi, amaglarr, felsefesi, difier
bilimlerle iliskisi; beden egitimi ve sporda meslek alanlarrnrn gelecefi; spor bilimlerinin ortaya grkrgr,

farklr alanlarrn birlegerek spor bilimlerini olugturulmasrnrn tarihsel geligimi ve spor b i t''- ,. \-
\*\t ir t,,

cr/t
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gelece$i gibi konularr igermektedir.

FakUl



farkh alanlarrn birleSerek spor bilimlerini olugturulmasrnrn tarihsel geligimi ve spor bilimlerinin
gelecefii gibi konularr igermektedir.

AEB1003 Temel Hareket Egitimi

Temel hareket efitiminin tantmtnt, geSitli becerileri o$renmelerini ve geligtirmelerini saflamak igin
viicut, efor (kuvvet, zaman ve akrcrhk) ve uzay(seviye, yon, iligki, obje ve insan) kavramlarrnr
birlegtirerek dengeleme hareketlerini, yer de$i5tirme hareketlerini, nesne kontroliinii, birlegtirilmig
hareketlerin temel becerilerini ve 6[retimini kapsamaktadlr.

AEB1005 Atletizm

Kogu, atma, atmalarln temel teknik, yarrgma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi
goklu yarrgmalarrn kural, bilgi ve becerileri.

AE81007 Antrendrttik Egitimi ve itketeri

Antrenman kavraml ve temel ilkeler, antrenor ve tanrmr, antren6r0n gahgma ycintemleri, antrenor
tipleri, antrendr efiitimi, temel gahgtrrrcr e$itimi programt, antrenor efitiminin taslak kademeleri,
efiitim kademeleri, Avrupa Birli$inde antrenor efiitiminin yapr taslafir ve ornefi, difier i.ilkelerde
antrenor yetigtirme modelleri. Antrencirli.ik ve geligimi hakkrnda bilgilendirme.

AEBl009 Sporcu Saghgr ve ilk yardrm

sa$hk bilgisinin tantml, amacr, sa$lrkla ilgili geligmeler, enfeksiyonel ve 6li.imciil hastahklardan
korunma, sa$hkh yagam tarztnt geligtirmekle ilgili metodlar, hijyen, gevre kogullarr, gocuklar ve
gengler igin zararh ahSkanhklar ve etkileri, gocuk ve genglerde srk 96rillen spor yaralanmalarr ve
korunma yollarr. ilkyardrm, tanrmt, amacr, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama,
taglma, solunum ve kalp durmast, yaralanma ve kanamalar, lsr yaralanmalarr, yanrk, zehirlenme,
ttkanma ve bofiulma, ktrtklar ve di$er kas-iskelet sistemi yaralanmalarr, dolagrm sistemi sorunlarr,
omurga travmalart, yabanct cisim batmalarr, hayvan ve bocek rsrrrklarrnda ilkyardrm.

AEBS1011 Universite Yagamrna Uyum

O$rencilerin akademik geligiminin yant stra sosyal ve
liniversite ya$amtna uyumunu kolaylagtrrrr. Bu ders
kullanabilecekleri bazt yetkinlikleri kazandrrrrken, aynt
arasrndaki iletigimi gi.iglendirerek gok yonlii ve keyifli
bulunur.

ki.ilt[irel geligimini de hedefler ve onlarrn
o[rencilere bi.iti.in e[itim hayatlarrnda

zamanda []niversitenin biiti.in paydaglarr

Fak



II.YARIYIL

AITB1000 AtatUrk itketeri ve inkrtap Tarihi-il

Siyasi alanda yaptlan devrimler, siyasi partiler ve gok partili siyasi hayata gegig denemeleri, hukuk
alantnda yaprlan devrimler, toplumsal yasayrstn dtizenlenmesi, ekonomik alanda yaptlan yenilikler.
1923-1938 Doneminde Tiirk d15 politikasr, Atati.irk sonrast Ttirk drg politikasr, T0rk Devriminin ilkeleri:
(Cumhuriyetgilik, Halkgrhk, Laiklik, Devrimcilik, Devletgilik, Milliyetgilik). Biiti.inleyici ilkeler.

TDBl000 Tiirk Dili-ll

T[irk Dili dersinde dil, ktiltiir; dil-kulti.]r iligkisi, medeniyet-ki.ilt0r farkhhklarr, T[irk Dilinin tarihi geligimi,
Dtinya dilleri arasrndaki yeri, ses 6zellikleri, cUmle bilgisi; a$rz, give, lehge; imla ve noktalama
uygulamalart, yaztll ve sozlti kompozisyon ti.lrleri ve bu ti.irler [izerinde gahgmalar yaprlacaktrr.

YDB1002 Yabancr Dit-il

Bu ders, ilniversite o$rencilerinin kendi alanlarrnda yUri.ittUkleri her ti.irlii akademik faaliyette okuma,
konugma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini saflayacak bigimde
tasarlanmtSttr. Bu derste cifirencilerin "Yabancr Dil l" dersinde kazandrklarr bilgi ve becerilerin bir iist
seviyeye gtkarttlmast hedeflenmelidir. Bu yaprlrrken ilgi gekici baflamlar yaratllmasrna, dilin iglekli[ini
artlrlcl altgttrmalar yaptlmastna, dilin gergek iletigim becerilerinde kullanrlmasrna ve bu yolla
<i[rencilerin dilsel ve iletiSimsel yetileri ile yabancr dil yeterliklerinin artrrrlmaslna 6zen g6sterilmelidir.

AEB1002 Geligim ve Ogrenme

Psikoloji kavramtntn temeli ve tarihi geligimi, geligim ilkeleri ve donemleri, fiziksel geligim, sosyal
duygusal geli5im, biliSsel ve dilsel geligim, ofirenme ve o[retme ile ilgili temel kavramlar, o$renme
etkenleri, o$renmenin biyolojik temeli, ofirenmede davranrgsal yaklagrmlar, biligsel 6$renme teorisi,
i5aret gegtalt kuramr, sosyal o$renme.

AEB1004 Ytizme

Y0zmenin tarihgesi. Suya uyum, su [istt]nde kalabilme, serbest, srrt UstU, kurbafialama, yan makas,
grkrg ve doniig teknikleri.

lkt;
.q
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AEB1006 Temel Jimnastik

Tantm, tarihge, temel duruglar, diziligler, alan kullanrmr, ritimli sekmeler, stgramalar, dontigler, gegig

ve baflantrlar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gosteri y0rtiyligleri, dtizen, ritim,

atlama ipi, jimnastik sopasr, lobut yer minderi alrgtrrmalarr, kural bilgileri ve 6$retim becerileri.

AEBl 008 insan Anatomisi ve Kinesiyoloji

insan vi.lcudunu meydana getiren hlicre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yaptlart,

anatomik terimler ve kavramlar, dUzlemler, eksenler, bag, boyun, gdvde, list ve alt krsrmlarrn

hareketlerive harekete katrlan kaslarrn kasrlmasr srrasrndakifonksiyonlarr, meydana getirdiklerieklem

hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

AEBl010 Antren6rlUk Etigive Sporda Qocuk Koruma

Ders, pastoral destek, koruma ve cinsiyet igin politika, planlama ve da$rtrm sorumlulu$u olan okul ve

kolejlerde olanlar igin tasarlanmr5trr. iligkiler efiitimi ve bakrg agrlarla ele ahnmr5ttr.

AEBS1 01 2 Kamp (YazlKrg)

Do[a sporlarr etkinlikleri igerisinde birlikte do$ada ya$ama becerisi, zorluklarrn iistesinden gelebilme,

do$ayrya5ama ve koruma duygusunu geligtirebilme, birlikte hareket edebilme, grup igi uyum, dofiada

uygun malzemeleri kullanma, kendini tanrma, beslenme, kendine yetebilme vb. becerilerin

geligtirilmesi amagla nmaktad rr

III. YARIYIL

Egzersiz Fizyolojisi -l
insan vilcudunu meydana getiren hticre, doku organlar ve sistemlerin yapr ve fonksiyonlarr,

e$zersizde insan organizmasrnrn enerji kaynaklarr ve sportif aktivitelerle iligkisi, yorgunluk ve

toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanrn fizyolojik temelleri, kuwet ve

dayanrkhlrk antrenmanlarrnda ortaya grkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkr, ytikselti,

stcak ve sofiuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamalarr ve

performansrn deferlendirilmesi.

Sporda Yiinetim ve Organizasyon

Ydnetjm ve yonetici kavramr, Spor ydnetimi ve spor yoneticisi,

spor yonetimi agrsrndan deferlendirilmesi, Ydnetim teorileri

agrsrndan deferlendirilmesi, Devlet yonetimi vb.

Yonetim teorileri ve fonksiyonlarrnrn

ve fonksiyonlarrnrn



Psikomotor Geligim ve 0grenme

Psikomotor davranrglarda ortaya grkan yaga baSh de[igimler, bireyler arasrndaki benzerlik ve

farkhhklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor geligimi etkileyen faktorler, kuramsal yaklagrmlar, fiziksel
geligim, psikomotor geligim donemleri, psikomotor geligim ile fiziksel uygunluk, algrsal motor
yetenekleri ve benlik kavramt arastndaki iligki, gocuklarda psikomotor davranrglarrn de$erlendirilmesi.

EgitselOyunlar

Tantm, tarihge, oyunun gocuklar igin cinemi, gocuk geligimine etkisi, oyun ortamr ve aletleri, temel
hareketlerin oyunla 6$retimi, oyun segimi, koordinasyon geli5tiren oyunlar, ritmik etkinlikler igeren

oyunlar, oyun materyali hazrrlama ve oynama.

Sporda O$retim Ydntemleri

Spor dallarrna iligkin pedagojik ve farkh o[renme ilkeleri dikkate ahnarak; srnrf ve saha ortamtnda
tifiretme ve antrene etmede sergilemesinde gereken bilgi ve becerilerin teorik ve uygulamalr olarak
6$retilmesi.

Segmeli Teorik Ders -l
Spor miisabakalartntn defiigik gozlem tlirleri, video teknifii yontemleriyle analizlerinin teorik ve pratik
boyutlarr.

Segmeli Bireysel Sporlar -!

ilgili ders ile ilgili tantmr, tarihi geligimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

Segmeli Takrm Sporlan -l
Tantm, tarihge, temel durug, pas, kale atrglarr,, top stirme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takrm
savunmasr, takrm hlicumu, oyun sistemleri ve kurallar.

IV. YARIYIL

Egzersiz Fizyolojisi -ll
Doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonlarr Fiziksel eforlara krsa ve uzun d6nemde
Egzersizde enerji kaynaklart Antrenmanrn fizyolojik temelleri Egzersiz sonrast yorgunluk

Fak ,sekrtiti



Dinlenme ve toparlanma Ergojenik yardrmcrlar ve doping Farkh ortamlarda performans olgi.ilmesi
Egzersizde asit ve baz dengesi.

Sporda Beslenme

Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yaflar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun
organizmadaki gorevleri, fiziksel performansa etkileri, yarrg oncesi, arast ve sonrast beslenme ilkeleri,
ya5, cinsiyet ve hastahk durumlartna gore beslenme, sporda a$rrhk kontrol[], gigmanlrk, sporcularda
beslenme bozukluklarr.

Spor Yaralanmalan ve Rehabilitasyon

Sa[hk bilgisinin tantmt, amact, sa$Lkla ilgili geligmeler, enfeksiyonel ve oliimct]l hastalklardan
korunma, safhkh yaSam tarztnt geligtirmekle ilgili metodlar, hijyen, gevre kogullarr, gocuklar ve
gengler igin zararh ahSkanhklar ve etkileri, gocuk ve genglerde srk 96riilen spor yaralanmalarr ve
korunma yollarr. ilkyardrm, tantmt, amacr, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama,
ta$lma, solunum ve kalp durmast, yaralanma ve kanamalar, rsr yaralanmalarr, yanrk, zehirlenme,
ttkanma ve bofiulma, ktrlklar ve difier kas-iskelet sistemi yaralanmalan, dolagrm sistemi sorunlarr,
omurga travmalart, yabanct cisim batmalarr, hayvan ve bdcek rstrrklarrnda ilkyardrm.

Sporda Yag ve Cinsiyet Faktdr

Temel Kavramlar Spor ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyet kavramrnr algllama farkhhfir Feminist
kuramlar Sporda toplumsal cinsiyet gahgmalarrnrn tarihsel geli5imi spor ve medya: Kadtn ve erkek
sporculartn k[iltiirel sunumlart Spor kurumlarrnda toplumsal cinsiyet Erkeklik okumalarr ve sporda
erkeklik gahgmalarr Ti.irkiye'de kadtnlartn spor ve fiziksel aktiviteye katrlmrnrn tarihsel seyri Spor ve
toplumsal cinsiyet politikalarr.

Spor Sosyolojisi

Spor sosyolojisi ile ilgili tantm ve kavramlar, spor sosyolojisinin do$ugu ve tarihsel kronolojik geligimi,
olimpiyat oyunlartntn tarihi geligimi, toplumun tanrmt, toplum ve spor, sosyolojik agrdan aile ve spor,
sosyolojik agtdan egitim ve spor, sosyolojik agrdan ktlltilr ve spor, spor ve sosyallegme ve sportif
faaliyetlerdeki sapma, giddet konularrnr kapsamaktadrr.

SegmeliTeorik Ders -!!

spor dallarr ile ilgili deEigik g6zlem ttirreri, video teknigi y6ntemleriyle
boyutlarr, gcizlem ve veri de$erlendirme uygulamalarr. Bireysel ve
de$erlendirme ilkeleri.

analizlerinin teorik ve pratik

l).)Kr€

takrm sporlarrnda



Segmeli Bireysel Sporlar -ll

ilgili ders ile ilgili tantmr, tarihi geligimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

Segmeli Taklm Sporlarr -ll

Tantm, tarihge, temel durug, pas, kale atrglarr,, top slirme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takrm
savunmast, takrm hticumu, oyun sistemlerive kurallar.

V. YARIYIL

Antrenman Bilimi- I

Antrenman kavramt, antrenman temel ve yardrmcr ilkeleri, biyomotor yetenekler ve gocuklarda
geli5tirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bolumleri, sporda yetenek segimi.

Spor Psikolojisi

Tantml, temel kavramlart, amacr, geligimi ve gi.ini.imtizdeki galrgma alanlarr, sporda performansr
etkileyen biliSsel, duyuSsal ve kigilik faktorleri, psikolojik antrenman, yal5ma, sporda grup dinamifii ve
liderlik.

Qocuk ve Spor

$ocuk, kadtn ve ya5hlarrn fiziksel ve fizyolojik ozellikleri; gocuk, kadrn ve yagllarda antrenman, fiziksel
aktivite geSitleri ve yilklenme esaslan; gocuk, kadrn ve yaghlarda antrenmanrn fiziksel ve fizyolojik
etkileri konularrnr kapsamaktadrr.

Sporda Beceri dgrenimi

Harekete dayall cif,renme ve performansr etkileyen kalrtsal, gevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik,
norolojik, kinematik, metodik vb. etmenlerin tanrmr, slireci ve modelleri, beceri 6$renme agamalal,
beceri t[irleri ile becerilerin 6lgiilmesi.

Ergojenik Yardrm ve Dopingle Mticadele

Doku,organlar ve sistemlerin fonksiyonlarr Fiziksel eforlara krsa ve uzun
Egzersizde enerji kaynaklarr Antrenmanln fizyolojik temelleri Egzersiz sonrast
Dnlenme ve toparlanma Ergojenik yardrmcrlar ve doping Farkh ortamlarda
Egzersizde asit ve baz dengesi.

dcinemde adaptasyon

yorgunluk ve nedenleri



Segmeli Teorik Ders -lll

Spor dallarr ile ilgili de$igik gdzlem ttirleri, video teknifii yontemleriyle analizlerinin teorik ve pratik

boyutlarr, g6zlem ve veri defierlendirme uygulamalarr. Bireysel ve takrm sporlarrnda gozlem

defierlendirme ilkeleri.

Segmeli Bireysel Sporlar - lll

Tanrmr, tarihi geligimi, jimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,

mtisabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi. ilgili branq ile ilgili temel teknik, taktik ve

beceriler, oyun kurallarr, mtisabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi.

Uzmanhk AIan E$itimi -l

llgili uzmanhk spor dahnrn taktik ilkeleri ve irst dUzey uygulanrg Orneklemleri. llgili uzmanhk dahnrn

teknik, taktik ve antrenman anlayrgrndaki yeni yaklagrmlar.

VI. YARIYIL

Antrenman Bilimi-ll

Antrenmanrn organizma lrzerindeki etkileri, yorgunluk,

planlamasr, mikro, makro, yrllrk planlama, yiiklenme ve temel

segimi, biomotor yeteneklerin geligtirilmesi.

toparlanma, antrenman bol[imleri,

ilkeleri, s[irantrenman, sporda yetenek

Sporda Yetenek Segimi

Yetenek ve yatkrnlrk kavramrnrn tanrmr, yetenek segimi ve ara5trrmasrna ydnelik 6n gartlar. Bireysel ve

Taktm Sporlartnda yetenek segimi ilkeleri, uygulama ornekleri, bilimsel ve uygulama alanrndaki

deneyim birikimleri. Yetenek segimi igin gaflda9 model orneklerinin de$igik orneklemeleri.

Bilimsel Aragtrrma Teknikleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, dofru, yanhg, evrensel bilgi vb.), bilim tarihine iligkin

temel bilgiler, bilimsel aragtrrmanrn yaprsr, bilimsel yontemler ve bu yontemlere iligkin farkh gdri.igler,

problem, aragtrrma modeli, evren ve drneklem, verilerin toplanmasrve veritoplama yontemleri (nicel

ve nitel veritoplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmast ve raporlagtrrrlmasr.
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Fiziksel Uygunluk

Fiziksel uygunlufun tanrmr, bilegenleri, onemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunlugun

olgi.imli ve defierlendirilmesi, ideal afrrlr[rn belirlenmesi ycintemleri, her ya5 ve fiziksel diizeyde

fiziksel uygunlu[un geligtirilmesi ve korunmasr igin ahgtrrma yontemleri, egzersiz alanlartntn

dtizenlenmesi, yonetimi ve orga nizasyonu.

Sporda itetigim Becerileri

Bu derste, iletigimin spordaki onemi iglenecektir. Ayrrca o$renciler iletigim gegitlerini, sporda iletigim

engellerini ve iletigim becerilerini o[renecekler.

Segmeli Teorik Ders -lV

Spor dallarr ile ilgili de[igik gozlem ttirleri, video teknifi yontemleriyle analizlerinin teorik ve pratik

boyutlarr, gdzlem ve veri def,erlendirme uygulamalarr. Bireysel ve takrm sporlarrnda gOzlem

deferlendirme ilkeleri.

Segmeli Bireysel Sporlar - lV

Tanrmr, tarihi geligimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branga ait kurallar, ktyafet gibi kullantlan

malzeme ve saha bilgileri, miisabaka ve hakemlik bilgilerive teorilerinin verilmesi.

Uzmanhk Alan E$itimi -ll

ilgili uzmanhk spor dahnrn taktik ilkeleri ve iist diizey uygulanrg orneklemleri. ilgili uzmanhk dahnrn

teknik, taktik ve antrenman anlayrgrndaki yeni yaklagrmlar.

VII. YARIYIL

Spor Analizi ve istatistik

Antrenorllik bdli.]mi.l o[rencilerine branga yonelik, kendi sporcularrnrn ve rakip sporculann fiziksel,

teknik ve taktik niteliklerinin elde edilmesi, Bireysel ve takrm halindeki deferlerin kargrla5trrrlma.

Sporda Performans Olgtim ve Degerlendirme

Bireysel ve takrm sporlarrnda performans bilegenlerinin neler oldufiu Uzerinde durulur.

ve takrm sporlarrnrn performans defierlendirmesinde test ve olgi.imler iizerinde durul
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hareketle kazandrrrlan bilgi ve beceriyle, dfirencinin kendi spor dah dahil olmak iizere; haftaltk ve ayltk

antrenmanlann planlanmast yer altr.

Sporda Teknik Taktik Olretim itkeleri

Genel iifirenme ve ofiretme ydntemlerine iligkin tanrmlar ve ilkeler, farklr yiintemlerin incelenmesi,

yontemleri planlama, uygulama ve defierlendirme agamalarr, spor brangtna ozgii teknik ve taktik

<i[retim y<intemlerinin ilkeleri.

Uzmanhk Dah Antren6rltik Uygulamasr -l

Antrenorltik egitimi alan ve antrenor olacak adayrn antren6rllik mesle$i ile ilgili elde etmig oldufu

bilgi birikimini defiigik diizeydeki okul kuli.ip ortamrnda segtifli spor dahna ozgU bigimde uygulamaya

yansrtmasr. Adayrn yapacapr bu uygulamalarla deneyim kazanmasr. Teorik bilgilerin uygulamaya

yansttmaya yonelik gah5malar. Okul ve kuli.ip takrmlarrnda ilgili spor dahnrn antrenorllik uygulama

stajr iglenir.

Aragtrrma Projesi-l

Bu derste, dfirencilerin sekizinci yarryrlda yapacaklarr tez ile ilgili; literati.ir tarama, konu ve danrgman

belirleme, 6n rapor hazrrlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrrca, bu derste

ofirencilere arastrrma teknikleri, istatistik ve iginde bulunduklarr kaynak ortamlarr tanrtrlmaktadrr.

Alan Segmeli- I

Tantmt, tarihi geligimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar, mtlsabaka ve

hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi

Uzmanhk Alan E$itimi -lll

ilgili uzmanhk spor dahnrn taktik ilkeleri ve tlst d0zey uygulanrg drneklemleri. ilgili uzmanhk dahnrn

teknik, taktik ve antrenman anlayrgrndaki yeni yaklagrmlar.

Universite Ortak Segmeli Dersi

Tantmr, tarihi geligimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme

hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi

ve kurallar, mtlsabaka ve
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