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I. YARIYIL (GÜZ)
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,
Osmanlı Devleti’ nin (XIX. Yüzyıl) Tanzimat ve Islahat Fermanı. I. ve II. Meşrutiyet,
Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri,
Paris Konferansı, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Samsun’ a çıkışı ve Anadolu’daki durumu.
AİT101 Atatürk's Principles and History of Revolution I
Concepts, definitions, course methods and definition of resources, Industrial Revolution and
French Revolution, Tanzimat and Reform Edict of the Ottoman Empire (XIX. Century). I and II.
Constitutional Monarchy, Tripoli and Balkan Wars, World War I, Armistice of Mudros, Wilson
Principles, Paris Conference, Mustafa Kemal Atatürk's departure to Samsun and his situation in
Anatolia.
TRD101 Türk Dili I
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf: paragraf türleri (giriş–
gelişme–sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazısal
metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık,
bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı
yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan
düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe,
mektup, karar, haber, ilan/reklam, tutanak, resmi yazılar, rapor, bilimsel yazılar) üzerinde
kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metin özeti ve planı
çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

TRD101 Turkish Language I
Basic features of written language and written communication, main differences between written
language and oral language. Lecture: written and oral expression; subjective expression,
objective expression; paragraph: types of paragraphs (introductory–development–concluding
paragraphs). Definition of text and text types (informative texts, texts); conditions of being a text
(cohesion, coherence, purposefulness, acceptability, contingency, informationalism, intertextual
relations). Written expression (written composition: free writing, planned writing); planned
writing stages (subject, limitation of the subject, purpose, point of view, determination of main
and side ideas; preparing a writing plan, paper layout); theoretical information on informative
texts (petition, letter, decision, news, announcement/advertisement, minutes, official articles,

reports, scientific articles); work on examples and writing practices; extracting a text summary
and plan; correcting language and expression mistakes in written applications.
YDİ101 Yabancı Dil I
Öğrencilerin, kendi alanında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. İlgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek,
dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilecek, öğrencilerin dilsel ve iletişimsel
yeterliliklerinin geliştirilmesini ve dil yeterliliklerinin artırılmasını sağlar.
YDİ101 Foreign Language I
It is designed to enable students to use their reading, speaking, listening and writing skills in a
specific activity in any academic activity they carry out in their field. By creating interesting
contexts, giving exercises to increase the functionality of the language, the use of the language
in real communication skills will be demonstrated, and the linguistic and communicative
competences of the students will be developed and their language proficiency will be increased.
SBA1001 Spor Bilimine Giriş
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.
SBA1001 Introduction to Sports Science
Basic concepts in physical education and sports, the place, function, aims, philosophy of
physical education and sports in education and training, its relationship with other sciences, the
future of professional fields in physical education and sports, its place and function in Turkish
Education and Sports Institutions.
SBA1003 Temel Hareket Eğitimi
Temel hareket becerileri (yer değiştirme, dengeleme, nesne kontrolü gerektiren ve birleştirilmiş
hareketleri); hareket kavram ve ilkelerini (vücut farkındalığı, alan farkındalığı, efor ve hareket
ilişkileri) uygulayarak öğrenme ve öğretimi.
SBA1003 Basic Movement Training
Basic movement skills (moving, balancing, requiring object control and combined
movements); Learning and teaching by applying movement concepts and principles (body
awareness, space awareness, effort and movement relationships).

SBA1005 Atletizm
Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, kısa, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları,
yürüyüşler ve kurallar. Atmalar, atlamalar, dekatlon- heptatlon ve kurallar hakkında temel
bilgilerin verilmesi.
SBA1005 Athletics
Definition, history, classification, speed, short, middle and long distance running, relay running,
walking and rules. Giving basic information about throws, jumps, decathlon-heptathlon and
rules.
SBA1007 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri
Antrenörün tanımı, görevleri ve yönetim şekilleri. Türkiye de antrenör eğitiminin gelişimi,
yapılanması ve antrenör yetiştirme ilkeleri. Değişik ülkelerdeki antrenör eğitimi ve Türkiye ile
kıyaslanması ve yorumlanması. Ulusal ve uluslararası çağdaş antrenör eğitiminin geleceği.
SBA1007 Coaching Education and Principles
Definition, duties and management styles of the coach. Development, structuring and coaching
principles of coach education in Turkey. Coach training in different countries and comparison
and interpretation with Turkey. The future of national and international contemporary coach
education.
SBA1009 Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım
Sağlık bilgisi tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, vücudun çeşitli organlarının bakımı,
enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma. İlk yardım tanımı, amacı, yaralanma, donma,
yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk
yardım.

SBA1009 Athlete Health and First Aid
Definition of health information, its purpose, developments related to health, care of various
organs of the body, prevention of infectious and fatal diseases. First aid definition, purpose,
injury, frostbite, burns, sunstroke, poisoning, suffocation, fracture dislocations, first aid in
respiratory and cardiac arrest.
SBA1011 Üniversite Yaşamına Uyum
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve kampüs hayatına kolay uyum
sağlayabilmeleri için üniversitedeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında bilimsel ve
mesleki

konular

hakkında

bilgilendirme

içerir.

Bu

kapsamında;

Üniversite

nedir?

Üniversitemizde ne tür olanaklar ve hizmetler bulunmaktadır? Üniversitedeki öğrenci kulüpleri.
Üniversite yaşamındaki kurallar nelerdir, kişisel özgeçmiş hazırlama, dilekçe yazma, Üniversite
içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma.

SBA1011 Adaptation to University Life
It includes information on scientific and professional issues as well as social, cultural and artistic
activities at the university so that students who have just started university can easily adapt to
university and campus life. Within this scope; What is a university? What kind of facilities and
services are available at our university? Student clubs at the university. What are the rules in
university life, preparing a personal resume, writing a petition, seminars, congresses,
presentations etc. inside or outside the university. attending an event.
DOY111 Dijital Okuryazarlık
Yükseköğretimde dijital dönüşüm kavramı, yeni öğrenme yaklaşımları ve yeni öğrenme
yaklaşımlarına uygun dijital ortamlar, dijital ortamlarda çeşitli etkileşim türlerini ve özellikleri,
dijital ortamda iletişim tasarımına ilişkin temel beceriler, öğrencilerin kendi öğrenmelerini
yönetmelerini sağlayacak dijital platformlar.

DOY111 Digital Literacy
The concept of digital transformation in higher education, new learning approaches and digital
environments suitable for new learning approaches, various types and features of interaction in
digital environments, basic skills regarding communication design in digital environment, digital
platforms that will enable students to manage their own learning.

II. YARIYIL (BAHAR)
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanında
yapılan yenilikler. 1923–1938 döneminde Türk Dış Politikası, Atatürk sonrası Türk Dış
Politikası, Atatürk Devrimi’nin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik,
Devletçilik, Milliyetçilik) bütünleyici ilkeler.
AİT102 Atatürk's Principles and History of Revolution II
Revolutions in the political field, political parties and attempts to transition to multi-party
political life, revolutions in the field of law, regulation of social life, innovations in the
economic field. Turkish Foreign Policy in the period 1923-1938, Turkish Foreign Policy after
Atatürk,

Principles

of

Atatürk

Revolution:

(Republicanism,

Revolutionism, Statism, Nationalism) complementary principles.

Populism,

Secularism,

TRD102 Türk Dili II
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel
özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir
konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama, diksiyon vb.) hazırlıksız ve
hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınıflandırması, amaç,
bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama metni yazma ve konuşmanın
sunuluşu), konuşma türleri (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama,
yılbaşı, doğum, bayram, vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş
isteme, biri ile görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları gibi değişik kültür
sanat programlarına konuşmacı olarak katılma, vb.) değişik konularda hazırlıksız konuşma
yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki
dil ve anlatım yanlışlıklarını düzeltme.

TRD102 Turkish Language II

The basic features of oral language and oral communication are oral expression; basic features of
speaking skill (using natural and body language); basic principles of a good speech, basic
features of a good speaker (emphasis, intonation, pause, diction, etc.) impromptu and prepared
speech, stages of prepared speech (selection and classification of the topic, purpose, point of
view, determination of main and side ideas, writing a planning text) and presentation of the
speech), speech types (mutual conversations, conversation, self-introduction, answering
questions, celebrating an important event such as New Year's, birth, holiday, etc., giving
directions, talking on the phone, asking for a job, meeting/interviewing someone, radio
Participating as a speaker in different cultural and art programs such as speeches and television
speeches, etc.) making impromptu speeches on different subjects, working on speech examples
and oral expression practices, correcting language and expression mistakes in speeches.
YDİ102 Yabancı Dil II
Öğrencilerin, kendi alanında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst
seviyeye çıkartılması hedeflenmiştir. ilgi çekici bağlamlar üretilmesi, aksağan ve pratikliği
artırıcı alıştırmalar yapılması, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla
öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yeterlilikleri ile yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen
gösterilmesini sağlar.

YDİ102 Foreign Language II
It is designed to enable students to use their reading, speaking, listening and writing skills in a
specific activity in any academic activity they carry out in their field. It is aimed to take the
knowledge and skills gained by the students in the "Foreign Language I" course to a higher
level. creating interesting contexts, performing exercises that increase the practice and practice,
ensure that the language is used in real communication skills, and in this way, attention is paid
to increasing the linguistic and communicative competences of the students and their foreign
language proficiency.
SBA1002 Gelişim ve Öğrenme
Tanım ve teoriler, Psikoloji ve alt dalları, zihinsel, gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve
gelişimi etkileyen faktörler, Fiziksel gelişim, Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkileyen
faktörler, bireyde kişilik, duygu, dil, cinsellik gelişimleri, Öğrenmenin temelleri ve klasik
koşullanma kuramı, Güdülenme ve öğretim.

SBA1002 Development and Learning
Definitions and theories, Psychology and its sub-branches, mental and developmental
concepts, principles and factors affecting development, Physical development, Personality
development and factors affecting personality development, development of personality,
emotion, language, sexuality, Fundamentals of learning and classical conditioning theory,
Motivation and teaching.
SBA1004 Yüzme
Yüzmenin tarihçesi, suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest yüzme, sırt üstü durma,
kurbağalama, yan makas, çıkış-dönüş teknik ve taktikleri.
SBA1004 Swimming
History of swimming, adaptability to water, ability to stay afloat, free swimming, backstroke,
breaststroke, side scissors, exit-return techniques and tactics.
SBA1006 Temel Cimnastik
Tanım, tarihsel gelişimi, temel duruşlar, dizilişler, tören yürüyüşleri, alan kullanımı, serbest
bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler,
kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, ritim, atlama ipi, temel cimnastik hareketleri ve kuralları.
Hata tespiti ve öğretim bilgisi.

SBA1006 Basic Gymnastics
Definition, historical development, basic postures, formations, ceremonial marches, use of space,
free individual and partner movements, individual and partner movements with equipment,
individual and partner movements with equipment, rule, knowledge, practice, observation,
rhythm, jump rope, basic gymnastics movements and rules. Error detection and teaching
information.
SBA1008 Anatomi
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, kaslar, kemikler ve sistemlerin yapıları.
SBA1008 Anatomy
Structures of cells, tissues, organs, muscles, bones and systems that make up the human body.
SBA1010 Antrenörlük Etiği ve Sporda Çocuk Koruma
Antrenörlük ve etik kavramlarının tanımı, fairplay, mesleki etik, antrenörlerin mesleki etik
ilkeleri, spor etiği, antrenör eğitiminde etik ilkeler, ahlak, kültür, sporda cinsiyet, çocuk istismarı
ve çocuk korumanın ne olduğu, spor alanlarında çocuk güvenliği, iyi oluşun sağlanması, sporda
çocuk koruma alanındaki teori ve kavramlar. Ulusal ve uluslararası yasal temeller. Sporda çocuk
koruma sistemi hakkında bilgiler.

SBA1010 Coaching Ethics and Child Protection in Sport
Definition of coaching and ethics, fairplay, professional ethics, professional ethical principles of
coaches, sports ethics, ethical principles in trainer training, morality, culture, gender in sports,
child abuse and child protection, child safety in sports, ensuring well-being, child safety in
sports. theory and concepts in the field of conservation. National and international legal bases.
Information about the child restraint system in sports
SBA1012 Kamp (Yaz/Kış)
Yaz ve kış doğa sporları hakkındaki temel bilgi ve yeteneklerin öğretilmesi ve kamp uygulaması.
SBA1012 Camp (Summer/Winter)
Teaching basic knowledge and skills about summer and winter outdoor sports and camping
practice.
III. YARIYIL (GÜZ)
SBA2001 Egzersiz Fizyolojisi I
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan
organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın

fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın
uyumu ve performansın ölçülmesi.
III. SEMESTER (FALL)

SBA2001 Exercise Physiology I
Functions of cells, tissues, organs and systems that make up the human body. Short and long
term adaptation of human organism to physical exertion, energy sources, physiological basis of
training, fatigue, recovery, doping, nutrition, adaptation of organism to different environments
and performance measurement.

SBA2003 Sporda Yönetim ve Organizasyon
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim
biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor
kurum kuruluşları, Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı ve
organizasyonunun işleyişi.

SBA2003 Management and Organization in Sports
Basic concepts of management, organization, management, sports management, sports
organization and management in the light of principles, techniques and methods of management
science, international sports institution organizations, the organization, management structure
and organization of the Turkish Physical Education and Sports System.
SBA2005 Psikomotor Gelişim ve Öğrenme
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve
farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar,
fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ve fiziksel uygunluk, algısal
motor yetenekleri ve

benlik kavramı

ilişkisi,

çocuklarda

psikomotor davranışların

değerlendirilmesi.

SBA2005 Psychomotor Development and Learning
Age-related changes in psychomotor behaviors, similarities and differences between
individuals, concepts, principles, factors affecting psychomotor development, institutional
approaches,

physical

development,

psychomotor

development

periods,

psychomotor

development and physical fitness, perceptual motor abilities and self-concept relationship,
psychomotor behavior in children evaluation.
SBA2007 Eğitsel Oyunlar

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri,
temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına
yönelik oyunlar.

SBA2007 Educational Games
Definition, history, importance of play for children, its effect on child development, play
environment and tools, teaching basic movements with play, game selection, individual and
group games, games for sports branches.
SBA2009 Sporda Öğretim Yöntemleri
Genel öğrenme ve öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlar ve ilkeler, teknik-taktiklerle ilgili farklı
yöntemlerin incelenmesi, yöntemleri planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, spor
branşlarına özgü teknik ve taktik öğretim yöntemlerinin ilkeleri ve yöntemleri uygulamasında
antrenör ve sporcunun rolü.

SBA2009 Teaching Methods in Sports
Definitions and principles related to general learning and teaching methods, examination of
different methods related to technique-tactics, planning, application and evaluation stages of
methods, the role of coach and athlete in the application of principles and methods of technical
and tactical teaching methods specific to sports branches.

SBA2011 Kinesiyoloji
Tanım ve ilgili alanlar, düzlemler, eksenler, kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve
meydana getirdikleri eklem hareketleri, hareket sistemini oluşturan anatomik yapı, hareketlerin
kontrolü, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri ve denge.
SBA2011 Kinesiology
Definition and related areas, planes, axes, the functions of muscles during contraction and the
joint movements they create, the anatomical structure that constitutes the movement system,
control of movements, kinesiological analyzes of sportive movements and balance.
SBA2013 Spor Masajı
Tanımı, tarihi gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masaj çeşitleri, genel ilkeleri,
manipülasyonlar ve uygulamalar.
SBA2013 Sports Massage
Definition, historical development, importance, materials used, massage types, general
principles, manipulations and applications.

SBA Seçmeli Bireysel Sporlar I (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA2015 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi.
SBA Elective Individual Sports I (One of the following courses will be selected)

SBA2015 Elective Individual Sports I (Skiing)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories.
SBA2017 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2017 Elective Individual Sports I (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game
rules, general information about competition, coaching and refereeing.
SBA2019 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları,
gerekli malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler.
SBA2019 Elective Individual Sports I (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about.
SBA2021 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2021 Elective Individual Sports I (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories.
SBA2023 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Rafting)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2023 Elective Individual Sports I (Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing.
SBA2025 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2025 Elective Individual Sports I (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing.
SBA2027 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2027 Elective Individual Sports I (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing.
SBA2029 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2029 Elective Individual Sports I (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing.
SBA2031 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA2031 Elective Individual Sports I (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application.

SBA2033 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Dart)
Dart ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, müsabaka ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA2033 Elective Individual Sports I (Darts)
Giving the basic tactical and technical applications of darts, the materials used, the theory of
competition and application.
SBA2035 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA2035 Elective Individual Sports I (Badminton)
Its history, badminton in Turkey, badminton in the world, game rules, introduction of equipment
in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, singles and doubles
introduction of measures, explanation of technical terms, general information about forehand,
backhand, forehand vole, backhand volley, dunk and serve, refereeing information.
SBA2037 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.

SBA2037 Elective Individual Sports I (Step)
Giving basic tactical and technical applications about step, materials used, step studies and
theory of application.
SBA2039 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıy.afet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi.
SBA2039 Elective Individual Sports I (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and clothing information, competition and refereeing information and
application theories

SBA2041 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2041 Elective Individual Sports I (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world.
SBA2043 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,
forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi
SBA2043 Elective Individual Sports I (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and giving
theories
SBA2045 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2045 Elective Individual Sports I (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing.
SBA2047 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA2047 Elective Individual Sports I (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA2049 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA2049 Elective Individual Sports I (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2051 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2051 Elective Individual Sports I (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2053 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2053 Optional Individual Sports I (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2055 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2055 Elective Individual Sports I (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2057 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2057 Elective Individual Sports I (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2059 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Judo)

Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA2059 Elective Individual Sports I (Judo)
Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories.
SBA2061 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.
SBA2061 Elective Individual Sports I (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA2063 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.
SBA2063 Optional Individual Sports I (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA2065 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi
SBA2065 Elective Individual Sports I (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories.
SBA2067 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2067 Elective Individual Sports I (Triathlon)

Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world.
SBA2069 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Taekwondo)
Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi.
SBA2069 Elective Individual Sports I (Taekwondo)
Definition and history, the theory of basic technical and tactical applications of Taekwondo,
field and material information, generations, competition and refereeing information theories.
SBA2071 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA2071 Elective Individual Sports I (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories.
SBA2073 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda
malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin
tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole, backhand vole,
smaç ve servis dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman
turnuvalar, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA2073 Elective Individual Sports I (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole , dunk and service ranked tournaments, 1st degree tournaments and 2nd degree
tournaments, classification tournaments, general information about refereeing information.
SBA2075 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2075 Elective Individual Sports I (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)

Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing.
SBA2077 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2077 Elective Individual Sports I (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2079 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2079 Optional Individual Sports I (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2081 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA2081 Elective Individual Sports I (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories.
SBA2083 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2083 Elective Individual Sports I (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.

SBA2085 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi
SBA2085 Elective Individual Sports I (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information theory
SBA2087 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme.
SBA2087 Elective Individual Sports I (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation.
SBA2089 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi.

SBA2089 Elective Individual Sports I (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports on air, water, land and ice,
environmental and nature information, applications and giving theoretical information.
SBA2091 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SBA2091 Elective Individual Sports I (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules.
SBA2093 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Vücut Geliştirme)
Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme ve antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi.

SBA2093 Elective Individual Sports I (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding and
training, giving theoretical information about applications.
SBA2095 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top,
lastik, vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA2095 Elective Individual Sports I (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories.
SBA2097 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2097 Optional Individual Sports I (Canoe)
Description and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, information on the materials used, applications and
theories.
SBA2099 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, oyun türleri, kullanılan malzeme bilgileri,
uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2099 Elective Individual Sports I (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, game types, material information used,
applications and theories are given.
SBA2101 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç
ve malzeme bilgisi, ve fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik
teorik bilgilerin verilmesi.
SBA2101 Elective Individual Sports I (Fitness)

Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, knowledge of
equipment and materials used, and examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications.
SBA2103 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2103 Elective Individual Sports I (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2105 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2105 Elective Individual Sports I (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2107 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2107 Elective Individual Sports I (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2109 Seçmeli Bireysel Sporlar I (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2109 Elective Individual Sports I (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2111 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2111 Elective Individual Sports I (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2113 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2113 Elective Individual Sports I (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2115 Seçmeli Bireysel Sporlar I (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2115 Elective Individual Sports I (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2117 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2117 Elective Individual Sports I (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2119 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Rüzgar Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2119 Optional Individual Sports I (Windsurfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2121 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2121 Elective Individual Sports I (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2123 Seçmeli Bireysel Sporlar I (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler
SBA2123 Elective Individual Sports I (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about
SBA2125 Seçmeli Bireysel Sporlar I (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2125 Elective Individual Sports I (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing.
Seçmeli Takım Sporları I (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Elective Team Sports I (One of the following courses will be selected)
SBA2127 Seçmeli Takım Sporları I (Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar.

SBA2127 Elective Team Sports I (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, basic stance, field information, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules.
SBA2129 Seçmeli Takım Sporları I (Basketbol)

Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri.

SBA2129 Elective Team Sports I (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field information, basic stances and
gliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information.
SBA2131 Seçmeli Takım Sporları I (Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas- öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas- öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama)

SBA2131 Elective Team Sports I (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball-specific exercises, basic postures and sliding
steps, basic techniques (finger pass, sideways, jumping, backward; cuff pass-to, back, side;
underside service and tennis serve -cross and parallel area; slam dunk -cross and parallel area;
planion - front-to-side with somersault, auger, chest; serve receive, dunk return)
SBA2133 Seçmeli Takım Sporları I (Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları,, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
SBA2133 Elective Team Sports I (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball exercises, basic stance, field information, passing, goal shots,
dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems and
rules.
SBA2135 Seçmeli Takım Sporları I (Korfbol)

Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve
aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SBA2135 Team Elective Sports I (Korfball)
Korfball definition and history, game rules, Korfball-specific warm-up, educational games
specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic stance, field knowledge,
types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense, team attack, game
systems and rules.
SBA2137 Seçmeli Takım Sporları I (Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar.

SBA2137 Elective Team Sports I (Protected Football)
Defined football definition and history, game rules, warm-up specific to protected football,
educational games specific to protected football, exercises for getting used to the protected
football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions, individual and
team defense, team attack, game systems and rules.

2. YIL IV. YARIYIL (BAHAR)
2. YEAR IV. SEMESTER (SPRING)
SBA2002 Egzersiz Fizyolojisi II
Tanım, egzersizin komponentleri, kaslar, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, egzersizi
engelleyen koşullar, kas lifleri, oksijen tüketimi, iş yükü ve nabız, antrenmanın fizyolojik
temelleri, toparlanma, doping, beslenme, performans testleri ve ölçümler.
SBA2002 Exercise Physiology II
Definition, components of exercise, muscles, respiratory system, cardiovascular system,
conditions that interfere with exercise, muscle fibers, oxygen consumption, workload and heart
rate, physiological bases of training, recovery, doping, nutrition, performance tests and
measurements.
SBA2004 Sporda Beslenme

Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun
organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme
ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü. Sporda
ergojenik yardımlar ve doping.

SBA2004 Nutrition in Sports
Basic nutrition principles, functions of carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and
water in the organism, their effects on physical performance, nutrition principles before, during
and after the race, nutrition according to age, gender and disease status, weight control in sports.
Ergogenic aids and doping in sport.
SBA2006 Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından
korunma ilkeleri, ısınma- soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama
teknikleri.
SBA2006 Sports Injuries and Rehabilitation
Factors that prepare sports injuries, injury mechanisms, principles of protection from sports
injuries, warming-cooling down, treatment principles, types and bandaging techniques in sports
injuries.
SBA2008 Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü
Toplumsal cinsiyet ve rolleri, sporda cinsiyet eşitliği, sportif etkinliklerde yaş ve cinsiyet, kişisel
gelişimde yaş ve cinsiyet. Antropometrik, bilişsel ve psikolojik özellikler, farklı yaşlarda
egzersiz çeşitliliği, süreleri ve dinlenme. Genetik ve hormonal yapı.
SBA2008 Age and Gender Factor in Sports
Gender and its roles, gender equality in sports, age and gender in sports activities, age and
gender in personal development. Anthropometric, cognitive and psychological characteristics,
exercise variety, duration and rest at different ages. Genetic and hormonal structure.
SBA2010 Spor Sosyolojisi
Sosyolojinin tanımı, alanı ve gelişimi, sosyolojinin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi,
toplum ve sosyal kurumlar (aile, ekonomi, din, eğitim ve siyaset). Sporun tanımı, alanı, amaç ve
fonksiyonları, spor ile toplum, eğitim, kültür, medya, boş zaman, şiddet, politika, din, aile,
ekonomi, hukuk, sosyalleşme, sosyal tabakalaşma vb. konularla ilişkisinin aranması.

SBA2010 Sociology of Sports

Definition, field and development of sociology, sub-branches of sociology and its relationship
with other social sciences, society and social institutions (family, economy, religion, education
and politics). Definition, field, purpose and functions of sports, sports and society, education,
culture, media, leisure time, violence, politics, religion, family, economy, law, socialization,
social stratification etc. search for its relation to the subjects.
SBA Seçmeli Teorik Ders I (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA Elective Theoretical Course I (One of the following courses will be selected)
SBA2136 Seçmeli Teorik Ders I (Özel Alan Hakemlik Eğitimi)
Spor dalına özgü hakemlik eğitimi ve temel uygulamaları.
SBA2136 Elective Theoretical Course I (Special Field Referee Education)
Referee education and basic applications specific to sports branch.
SBA2138 Seçmeli Teorik Ders I (Antrenman planlamasında Güncel Yaklaşımlar)
Antrenman bilimine ilişkin genel ve özel kavramları tanıtmak ve açıklamak, antrenman planlama
yöntemlerini, güncel yaklaşımların öğrenilmesi
SBA2138 Elective Theoretical Course I (Current Approaches in Training Planning)
To introduce and explain general and special concepts related to training science, to learn
training planning methods and current approaches.
SBA2140 Seçmeli Teorik Ders I (Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri)
Antrenör eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş olduğu
bilgi birikimini değişik düzeydeki okul ve kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri
uygulamaya yönelik çalışmalardır.

SBA2140 Elective Theoretical Course I (Training Practice and Field Tests)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received trainer training and will be a trainer, in the school and club environment at different
levels, in a way specific to the sport branch he chooses. The candidate's gaining experience with
these applications is the studies aimed at applying the theoretical knowledge.
SBA2142 Seçmeli Teorik Ders I (Cankurtaranlık Eğitimi)
Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda, kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek
acil yardım servislerini, insan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini,

solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması durumunda
yapılacak uygulamaları, yaralanma ve ani hastalık durumunda yapılacak ilkyardımın neler
olduğu.

SBA2142 Elective Theoretical Course I (Lifeguard Training)
In case of any kind of accident and sudden illness, the emergency plan to be used, the emergency
services that can be helped, the basic principles of the human body, the basic principles of first
aid, the respiratory and circulation problems, the applications to be made in case of cardiac arrest
and airway obstruction, the applications to be made in case of injury and sudden illness. What is
my first aid?
SBA2144 Seçmeli Teorik Ders I (Çocuklar için Antrenörlük)
Antrenman peryotlaması ve çocuk antrenmanlarında performans geliştirme antrenmanlarını
hazırlayabilecek antrenörlük bilgi ve becerilerini kazandırma
SBA2144 Elective Theoretical Course I (Coaching for Children)
Gaining coaching knowledge and skills that can prepare performance improvement trainings in
training period and children's training
SBA2146 Seçmeli Teorik Ders I (Düzeltici Egsersizler)
Egzersizin bilimsel temelleri, Isınma soğuma egzersizleri, germe egzersizleri ve düzeltici
egzersiz teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
SBA2146 Elective Theoretical Course I (Corrective Exercises)
Developing knowledge and skills about scientific foundations of exercise, warm-up and cooldown exercises, stretching exercises and corrective exercise techniques
SBA2148 Seçmeli Teorik Ders I (Egzersiz Biyokimyası)
Biyokimya bilimini incelemeyi ve teorik bilgileri egzersiz biyokimyası hakkında temel bilgilerin
öğretilmesi
SBA2148 Elective Theoretical Course I (Exercise Biochemistry)
To examine the science of biochemistry and to teach theoretical knowledge and basic
information about exercise biochemistry
SBA2150 Seçmeli Teorik Ders I (Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları)
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersiz
reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar

SBA2150 Elective Theoretical Course I (Exercise Recipe and Applications)
Definition of health, its basic components, risk factors, pre-exercise assessment, exercise
prescription and application methods, and appropriate sports
SBA2152 Seçmeli Teorik Ders I (Engellilerde Egzersiz)
Engelli bireylere yönelik egzersiz uygulamaları yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi
SBA2152 Elective Theoretical Course I (Exercise for the Disabled)
Developing knowledge and skills at a level to perform exercise practices for disabled individuals
SBA2154 Seçmeli Teorik Ders I (Fair Play)
Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play
davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul
beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini, fairPlay'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme
perspektiflerini açıklamak.

SBA2154 Elective Theoretical Course I (Fair Play)
To explain the understanding and development of Fair Play in ancient and modern times, formal
and informal Fair Play behaviors, individual and social factors that make it difficult to act in
accordance with Fair Play, the relationship between school physical education and Fair Play, the
appearance of fairPlay in Turkey and development perspectives.
SBA2156 Seçmeli Teorik Ders I (Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler)
Fitness ile ilgili çalışmalar, yeni uygulamaya giren çalışmalar, Fitness geliştirmeye yönelik
olarak yapılan yeni çalışmalar ve kullanılan materyallerin tanıtımı ve kullanımını kapsamaktadır.
SBA2156 Elective Theoretical Course I (New Trends in Fitness Practices)
It includes studies on fitness, new studies, new studies on fitness development, and the
introduction and use of materials used.
SBA2158 Seçmeli Teorik Ders I (Grup Dinamiği ve Liderlik)
Liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından liderlin grup
içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.
SBA2158 Elective Theoretical Course I (Group Dynamics and Leadership)
To inform students about leadership theories and to evaluate the role and functions of the leader
in the group in terms of group dynamics.

SBA2160 Seçmeli Teorik Ders I (Kadın ve Egzersiz)
Kadınları spora katılımı sosyolojik, psikolojik performans ve sağlık yönünden değerlendirilmesi.
Kadın ve erkek sporcular arasındaki temel fizyolojik sağlık ve sosyal kültürel farklılıkları ortaya
koymak, kadınlar için spor ve egzersizlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

SBA2160 Elective Theoretical Course I (Women and Exercise)
Evaluation of women's participation in sports in terms of sociological, psychological
performance and health. To reveal the basic physiological health and social cultural differences
between female and male athletes, problems encountered in sports and exercises for women and
solutions.
SBA2162 Seçmeli Teorik Ders I (Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları)
Ülkemiz dışındaki antrenör eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ülkeler arasında yapı,
seviye ve kademe farklılıkları hakkında bilgi edinilmesi
SBA2162 Elective Theoretical Course I (Comparative Trainer Education Programs)
Reviewing coach training programs abroad and obtaining information about structure, level and
level differences between countries
SBA2164 Seçmeli Teorik Ders I (Örgütsel Davranış)
Örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi,
değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini temin
etmektir.

SBA2164 Elective Theoretical Course I (Organizational Behavior)
To ensure that students have knowledge about the psychological, sociological, economic and
cultural aspects of human behavior in organizations; To ensure the development of
communication skills in directing, changing and controlling human behavior.
SBA2166 Seçmeli Teorik Ders I (Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi)
Özel spor kurum ve kuruluşlarda spor yönetimi ve özel spor kuruluşlarının yapısal analizi

SBA2166 Elective Theoretical Course I (Sport Management in Private Institutions and
Organizations)
Analysis of sports management and private sports practices in private sports institutions and
organizations

SBA2168 Seçmeli Teorik Ders I (Rekreasyon)
Rekreasyon gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç
eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim
yöntemleri, liderlik ile ilgili tanım ve kavramlar, rekreasyonda liderlik tipleri, rekreasyon
liderinin kişisel özellikleri, amaçlar, işlevleri, görevleri ve eğitimi.

SBA2168 Elective Theoretical Course I (Recreation)
Recreation, development and by age, education, learning, education, child and youth education,
education, training, education, age estimation, child and youth education, education, education,
training, education, child and youth education, teaching, training, education, teaching, education,
training, education, training, education, training, education, training, education, training,
training, training delivery note, information and document.
SBA2170 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Animatörlüğü)
Rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır
SBA2170 Elective Theoretical Course I (Sports Animation)
Ensuring that tourism and sports in the field of recreation are taken from administrative
information and evaluation
SBA2172 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Endüstrisi ve Pazarlama)
Spor endüstrisi ve amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor hizmetlerinin ve
düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış çabalarının planlanması ve
uygulanması süreci anlatılmaktadır.
SBA2172 Elective Theoretical Course I (Sports Industry and Marketing)
The process of creating sports services and ideas, pricing, site selection and planning and
implementation of sales efforts is described to ensure change in line with the sports industry and
its goals.
SBA2174 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Hukuku)
Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularıdır.
SBA2174 Elective Theoretical Course I (Sports Law)
Evaluation and review of legal events and facts in sports.

SBA2176 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Kültür ve Felsefesi)
Kültür ve felsefe kavramı tanımlanarak analiz edilecek, kültür incelemeleri ve kuramsal
açılımları hakkında bilgi verilecek, Spor kültür ve felsefesi arasında ilişkileri tartışılacak
SBA2176 Elective Theoretical Course I (Sport Culture and Philosophy)
It will be defined with culture and philosophy, information will be given about cultural studies
and theoretical expansions, Sports will be discussed among culture and students.
SBA2178 Seçmeli Teorik Ders I (Mesleki İngilizce)
Mesleki yabancı dil yeteneklerine teşkil edecek dinleme, okuma, anlama , konuşma ve yazma
yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak
SBA2178 Elective Theoretical Course I (Professional English)
Vocational education-oriented education, comprehension, speaking and writing aid selection
SBA2180 Seçmeli Teorik Ders I (Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme)
Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Sporda
motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü
motivasyon stratejileri. Hedef belirleme
SBA2180 Elective Theoretical Course I (Motivation Techniques and Goal Setting)
What is Motivation, Its Nature and Content (Motivational perspectives, proficiency model,
models of motivation in sports, different theories and example by different example. Goal
setting)
SBA2182Seçmeli Teorik Ders I (Spor Tarihi)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi
SBA2182 Elective Theoretical Course I (History of Sports)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA2184 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA2184 Elective Theoretical Course I (History of Sports and Turkish Sports
Organization)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA2186 Seçmeli Teorik Ders I (Spor Tesisleri planlama ve İşletmeciliği)
Spor tesislerinin yapısı ve planlanması spor işletmelerinde yönetim konularının incelenmesi
SBA2186 Elective Theoretical Course I (Sports Facilities Planning and Management)
Structure and planning of sports facilities, examination of management issues in sports
enterprises
SBA2188 Seçmeli Teorik Ders I (Spor ve Siyaset Paradoksu)
Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslar arası spor
politikalarının incelenmesi, spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor
bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.
SBA2188 Elective Theoretical Course I (Sports and Politics Paradox)
Relationship of sports with politics, economy, education, culture and law and examining
international sports policies, discussing current developments in sports and associating them
with the basic concepts of sports sciences.
SBA2190 Seçmeli Teorik Ders I (Spor yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar)
Spor yönetiminin motivasyonel yaklaşımları ve çalışmaları motive eden etmenlerin ne olduğu,
yetiştirilmiş bireylerin kültürlerini ve eğitim durumlarına göre nasıl farklılaştığının
belirlenmesini amaçlamaktadır.
SBA2190 Elective Theoretical Course I (Motivational Approaches in Sports Management)
It aims to determine the motivational approaches of sports management and the factors that
motivate the studies, and how the trained individuals differ according to their culture and
educational status.
SBA2192 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Ekonomi)
Spor ve ekonomi biliminin tanımını yaparak, spor ekonomisinin temelini oluşturan amaçları ve
teknik bilgileri vermektir
SBA2192 Elective Theoretical Course I (Economics in Sports)
By defining the science of sports and economics, it is to give the purposes and technical
information that form the basis of sports economy.

SBA2194 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Etik Değerler)
Sporda ahlak ve değer yargıları; gibi konuları içermektedir
SBA2194 Elective Theoretical Course I (Ethical Values in Sports)
Moral and value judgments in sports; includes topics such as
SBA2196 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda İletişim ve Hakla İlişkiler)
Halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; iletişimin spordaki önemi
işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve
engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru
sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.

SBA2196 Elective Theoretical Course I (Communication and Public Relations in Sports)
Definition, concepts, qualities, techniques of public relations; The importance of communication
in sports will be covered. Students will learn about communication models, elements, processes,
types, skills and barriers. In addition, students will develop their communication skills and grasp
correct questioning techniques and effective presentation techniques.
SBA2198 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi)
Spor kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için hizmet üretim sürecinin önemli
bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.
SBA2198 Elective Theoretical Course I (Human Resource Management in Sports)
It is the management and administration of the workforce, which is one of the important
components of the service production process in order for sports institutions and organizations to
achieve their goals.
SBA2200 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Müsabaka Analizi)
Kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi
öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji
gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını
amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar
programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

SBA2200 Elective Theoretical Course I (Competition Analysis in Sports)
It aims to learn to analyze the movements applied in their sportive branches qualitatively and
quantitatively, and to reveal the right and wrong sides of the technical analysis of movements by

making use of science branches such as kinesiology, biomechanics, anatomy and pedagogy. In
addition, it is to gain the ability to apply competition analysis for branches with hand notes or
computer programs.
SBA2202 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Performans Monitörizasyonu)
Sporcu monitörizasyonu (antrenman yükü takibi – gps ve diğer sistemlerin kullanımı,
toparlanma seviyesi takibi vb.) konsepti, amacı, hangi metod ve teknolojilerin kullanıldığı bu
teknolojilerden elde edilen verilerin nasıl analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiği ve bu
analizlerin sonucunda ne tür aksiyonlar alınması gerektiği ile ilgili teorik ve pratik bilgi
öğretilmesini sağlamaktır.

SBA2202 Elective Theoretical Course I (Performance Monitoring in Sports)
Athlete monitoring (training load tracking – use of gps and other systems, recovery level
tracking, etc.) is about the concept, purpose, which methods and technologies are used, how the
data obtained from these technologies should be analyzed and interpreted, and what actions
should be taken as a result of these analyzes. To teach theoretical and practical knowledge.
SBA2204 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi)
Yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin
uygulanması ve değerlendirmesinin öğretilmesini sağlamaktır.
SBA2204 Elective Theoretical Course I (Performance Tests and Evaluation in Sports)
To teach the application and evaluation of the applications and tests used in the determination of
talent, skill and performance.
SBA2206 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Projeler)
Spor projelerinin hazırlamasında ve uygulanmasında temel kazanımlar sağlamak
SBA2206 Elective Theoretical Course I (Projects in Sports)
To provide basic gains in the preparation and implementation of sports projects
SBA2208 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Psikolojik Yardım Becerileri)
Spor ve spor psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; sporda psikolojik
yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
SBA2208 Elective Theoretical Course I (Psychological Assistance Skills in Sports)
Understanding the concepts, rules and terminology related to sport and sport psychology; To
have knowledge about psychological assistance techniques in sports.

SBA2210 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi)
Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin kazanımını sağlamak
SBA2210 Elective Theoretical Course I (Field and Material Knowledge in Sports)
To ensure the acquisition of necessary knowledge and skills specific to the field of sports

SBA2212 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Sosyal Güvenlik)
İş hukuku, iş sözleşmesi, çalışma süreleri Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile
ilgili faaliyetleri yürütebilmek
SBA2212 Elective Theoretical Course I (Social Security in Sports)
Labor law, employment contract, working hours Being able to carry out activities related to
human resources in sports clubs and organizations.
SBA2214 Seçmeli Teorik Ders I (Sporda Toplam Kalite)
Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş sonuçlarında
mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır hata prensibine dayalı
olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, sporun tüm iç ve dış çevresinin katılımı ile
gerçekleşmesini yönünde kazanımlar sağlamak

SBA2214 Elective Theoretical Course I (Total Quality in Sports)
Total quality Management; In order to meet the demands and expectations of the customers and
to achieve perfection in business results, to ensure that perfection in all processes is maintained
based on the principle of zero error and this continuity is realized with the participation of all
internal and external environments of sports
SBA2216 Seçmeli Teorik Ders I (Sporun Sosyal Psikolojisi)
Sosyal psikolojinin tanımları Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi ve sporun sosyal psikolojisi
hakkında temel kazanımlar sağlamak
SBA2216 Elective Theoretical Course I (Social Psychology of Sport)
Definitions of social psychology To provide basic acquisitions about the field and history of
social psychology and the social psychology of sport.
SBA2218 Seçmeli Teorik Ders I (Yaş Gelişimi ve Basamakları)
Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak temel hareket eğitimi ve antrenman programlarının
hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular incelenerek, gelişmelerine ve yaş gruplarına
göre, uygun programlar ve öneriler içerikte yer almaktadır.

SBA2218 Elective Theoretical Course I (Age Development and Steps)
The subjects to be considered in the preparation of basic movement training and training
programs in accordance with the age periods of children are examined, and appropriate programs
and suggestions are included in the content according to their development and age groups.
SBA2220 Seçmeli Teorik Ders I (Yaşlılık ve Egzersiz)
Yaşlılık nedir nasıl sınıflanır yaşlıları zinde tutmak için yapılan ön ve son testler ile egzersiz
cinsleri ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
SBA2220 Elective Theoretical Course I (Old Age and Exercise)
What is old age, how is it classified, to inform students about pre- and post-tests and exercise
types and practices to keep the elderly fit.
SBA2222 Seçmeli Teorik Ders I (Yerel Yönetimler ve Spor)
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere, okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde
hastanelerde huzurevlerinde, hapishanelerde vd. kapalı ve açık alan tesislerinde e spor yönetimi
hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı.

SBA2222 Elective Theoretical Course I (Local Governments and Sports)
In order to maximize the welfare level of the people in the surrounding area where local
governments serve; to people from all social strata, in schools, sports clubs, workplaces,
hospitals, nursing homes, prisons, etc. Explaining how to provide e-sports management service
in indoor and outdoor facilities,
SBA2224 Seçmeli Teorik Ders I (Antrenör ve Sporcu İlişkisi)
Antrenör ve sporcu ilişkisinde sporcu performansını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve
motivasyonel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak, İletişim yöntemleri, sporcu psikolojisi ve
motivasyonel

yaklaşımların

spor

ortamında

değerlendirilmesi.

Yakınlık,

bağlılık

ve

tamamlayıcılık boyutları ile ele almak.

SBA2224 Elective Theoretical Course I (Trainer and Athlete Relationship)
To have information about the psychological, sociological and motivational approaches that
affect the athlete's performance in the relationship between the trainer and the athlete, Evaluation
of communication methods, athlete psychology and motivational approaches in the sports
environment. To deal with the dimensions of proximity, commitment and complementarity.

Seçmeli Bireysel Sporlar II (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Elective Individual Sports II (One of the following courses will be selected)
SBA2012 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve
teorilerinin verilmesi.
SBA2012 Elective Individual Sports II (Skiing)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories.
SBA2014 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2014 Elective Individual Sports II (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA2016 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler.
SBA2016 Elective Individual Sports II (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about.
SBA2018 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2018 Elective Individual Sports II (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories.
SBA2020 Seçmeli Bireysel Sporlar II(Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA2020 Elective Individual Sports II(Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing.
SBA2022 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2022 Elective Individual Sports II (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing.
SBA2024 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka
SBA2024 Elective Individual Sports II (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing.
ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2026 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2026 Elective Individual Sports II (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing.
SBA2028 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA2028 Elective Individual Sports II (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application.
SBA2030 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Dart)

Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi.
SBA2030 Elective Individual Sports II (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories.
SBA2032 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA2032 Elective Individual Sports II (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge
Seçmeli Bireysel Sporlar II (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA2034 Optional Individual Sports II (Step)
Giving basic tactical and technical applications, materials used, step studies and theory of
application.
SBA2036 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, boks sporuna ait ısınma
ve aldatma çalışmaları, vuruş müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA2036 Elective Individual Sports II (Boxing)
Definition and history, basic techniques, techniques, field and dress information, warm-up and
cheating exercises of boxing, kick competition and refereeing information and application
theories.
SBA2038 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA2038 Elective Individual Sports II (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world.
SBA2040 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin
açıklanması, forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve
teorilerinin verilmesi
SBA2040 Elective Individual Sports II (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single
and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and giving
theories
SBA2042 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2042 Elective Individual Sports II (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing.
SBA2044 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2044 Elective Individual Sports II (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA2046 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2046 Elective Individual Sports II (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.

SBA2048 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2048 Selective Individual Sports II (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2050 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2050 Optional Individual Sports II (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2052 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2052 Elective Individual Sports II (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2054 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2054 Elective Individual Sports II (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA2056 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder,
kıyafet gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA2056 Elective Individual Sports II (Judo)

Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories.
SBA2058 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.
SBA2058 Optional Individual Sports II (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA2060 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.
SBA2060 Optional Individual Sports II (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA2062 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi
SBA2062 Elective Individual Sports II (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories.
SBA2064 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2064 Elective Individual Sports II (Triathlon)
Definition, historical development, triathlon in our country and in the world, basic techniques
and skills, materials and triathlon rules, competition, general information about coaching and
refereeing.
SBA2066 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Taekwondo)

Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi.

SBA2066 Elective Individual Sports II (Taekwondo)
Definition and history of Taekwondo. Giving the theories of basic technical and tactical
applications, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories.
SBA2068 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA2068 Elective Individual Sports II (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories.
SBA2070 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA2070 Elective Individual Sports II (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of equipment in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
SBA2072 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2072 Elective Individual Sports II (Girls Sporty Rhythmic Gymnastics)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing.

SBA2074 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2074 Elective Individual Sports II (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2076 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2076 Optional Individual Sports II (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2078 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA2078 Elective Individual Sports II (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories.
SBA2080 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2080 Selective Individual Sports II (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2082 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi

SBA2082 Elective Individual Sports II (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information theory
SBA2084 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme.
SBA2084 Elective Individual Sports II (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation.
SBA2086 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi.
SBA2086 Elective Individual Sports II (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports in air, water, land and ice, environmental
and nature information, applications and giving theoretical information
SBA2088 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
SBA2088 Optional Individual Sports II (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules.
SBA2090 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Vücut Geliştirme)
Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi.
SBA2090 Elective Individual Sports II (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications

SBA2092 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top,
lastik, vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA2092 Elective Individual Sports II (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theory
SBA2094 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2094 Optional Individual Sports II (Canoeing)
Definition and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, information on the materials used, applications and
theories.
SBA2096 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, oyun türleri, kullanılan malzeme bilgileri,
uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA2096 Elective Individual Sports II (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, game types, information on the materials
used, applications and theories
SBA2098 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç
ve malzeme bilgisi ve fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik
teorik bilgiler, antrenör ve hakemlik hakkında bilgilerin verilmesi.
SBA2098 Elective Individual Sports II (Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, knowledge
of equipment and materials used, examples and applications of fitness training, theoretical
information about applications, information about trainers and refereeing.
A2100 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Aikido)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

A2100 Optional Individual Sports II (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2102 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2102 Elective Individual Sports II (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2104 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2104 Elective Individual Sports II (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2106 Seçmeli Bireysel Sporlar II (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2106 Selective Individual Sports II (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2108 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2108 Elective Individual Sports II (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2110 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Kung Fu)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2110 Elective Individual Sports II (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2112 Seçmeli Bireysel Sporlar II (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA2112 Elective Individual Sports II (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2114 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
Individual SBA2114 Elective Sports II (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2116 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2116 Selective Individual Sports II (Windsurfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2118 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA2118 Elective Individual Sports II (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA2120 Seçmeli Bireysel Sporlar II (İzcilik)

İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler
SBA2120 Elective Individual Sports II (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about
SBA2122 Seçmeli Bireysel Sporlar II (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA2122 Elective Individual Sports II (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing.
Seçmeli Takım Sporları II (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Elective Team Sports II (One of the following courses will be selected)
SBA2124 Seçmeli Takım Sporları II (Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgisi, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar.
SBA2124 Elective Team Sports II (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, field knowledge, basic stance, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules.
SBA2126 Seçmeli Takım Sporları II (Basketbol)
Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgisi, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri.

SBA2126 Elective Team Sports II (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field knowledge, basic stances and

gliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information.
SBA2128 Seçmeli Takım Sporları II (Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas- öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas- öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis- çapraz ve paralel alana; smaç – çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama)
SBA2128 Elective Team Sports II (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball-specific exercises, basic postures and sliding
steps, basic techniques (finger pass, sideways, jumping, backward; cuff pass-to, back, side;
underside service and tennis serve - diagonal and parallel area; dunk - diagonal and parallel area;
planion - somersault, auger, chest and front-to-side; serve reception, dunk reception
SBA2130 Seçmeli Takım Sporları II (Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgisi, temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
SBA2130 Elective Team Sports II (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball ball practice exercises, field knowledge, basic stance, passing, goal
shots, dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems
and rules.
SBA2132 Seçmeli Takım Sporları II (Korfbol)
Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve
aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
SBA2132 Elective Team Sports II (Korfball)
Korfball definition and history, game rules, Korfball-specific warm-up, educational games
specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic stance, field knowledge,
types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense, team attack, game
systems and rules

SBA2134 Seçmeli Takım Sporları II (Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar.

SBA2134 Selective Team Sports II (Protected Football)
Defined football definition and history, game rules, warm-up specific to protected football,
educational games specific to protected football, exercises for getting used to the protected
football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions, individual and
team defense, team attack, game systems and rules.
3.YIL V. YARIYIL (GÜZ)
3rd YEAR V. SEMESTER (FALL)

SBA 3001 Antrenman Bilimi I
Antrenmanın tanımı, kavramları, temel motorik özellikler, sürat, dayanıklılık ve kuvvet
antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri, antrenman
yüklenmesi ve ilkeleri.
SBA 3001 Training Science I
Definition of training, its concepts, basic motoric features, definition of basic features of speed,
endurance and strength training and sample training forms, training loading and principles.
SBA 3003 Spor Psikolojisi
Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı
etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda
motivasyon.
SBA 3003 Sports Psychology
Definition, basic concepts, purpose, development and current working areas, cognitive, affective
and personality factors affecting performance in sports, psychological training, competition,
motivation in sports.
SBA 3005 Çocuk ve Spor
Çocuk ve gençlerde büyüme ve olgunlaşma, çocuk ve gençlerde antrenman ilkeleri, çocuk ve
gençlerin fizyolojik ve fiziksel yapıları, çocuk ve gençlerde anatomik özellikler, çocuk ve
gençlerde sakatlık ve ilgilendikleri sporun ihtiyaçlarını gözden geçirmek.

SBA 3005 Children and Sports
To review the growth and maturation of children and young people, the principles of training in
children and young people, the physiological and physical structures of children and young
people, anatomical characteristics of children and young people, disability in children and young
people and the needs of the sport they are interested in.
SBA 3007 Sporda Beceri Öğrenimi
Spor becerilerinin öğrenilmesinin temel doğasını, hareket öğrenim ve stratejisini, beceri analiz,
öğrenme ve öğretim durumlarını, becerilerin öğrenim ve performansında kişisel farklılıkları
anlama ve değerlendirme.
SBA 3007 Skills Learning in Sports
Understanding and evaluating the basic nature of learning sport skills, movement learning and
strategy, skill analysis, learning and teaching situations, personal differences in learning and
performance of skills.
SBA 3009 Ergojenik Yardım ve Dopingle Mücadele
Sporcu beslenmesi, ergojenik yardımcıların beklenen yararları, zararlı etkileri, mekanikbiyomekanik, kimyasal, farmakolojik, psikolojik, besinsel yardımlar, sporda doping, doping
kontrolü.

SBA 3009 Ergogenic Aid and Anti-Doping
Sports nutrition, expected benefits of ergogenic aids, harmful effects, mechanical-biomechanical,
chemical, pharmacological, psychological, nutritional aids, doping in sports, doping control.
SBA Seçmeli Teorik Ders II (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA Elective Theoretical Course II (One of the following courses will be selected)
SBA 3123 Seçmeli Teorik Ders II (Özel Alan Hakemlik Eğitimi)
Spor dalına özgü hakemlik eğitimi ve temel uygulamaları.
SBA 3123 Elective Theoretical Course II (Special Field Referee Education)
Referee education and basic applications specific to sports branch.
SBA 3125 Seçmeli Teorik Ders II (Gönüllülük Çalışmaları)
Bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam
ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde
alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma ve çözüm üretmeye yönelik projeler
hazırlama, uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar
oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma, sosyal sorumluluk

çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, sosyal çevreye ve toplum yararına olan
çalışmaların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve kazanımların elde edilmesi.

SBA 3125 Elective Theoretical Course II (Volunteering Studies)
Collaboration between science and art disciplines to work together to solve the problems
identified in the real-life environment outside the campus; In the solution of these problems,
working in coordination with others and preparing projects to produce solutions, using the
expertise equipment in the context of the project for a specific purpose by creating appropriate
compositions with other areas of expertise, taking part in various projects voluntarily within the
framework of social responsibility, helping the social environment and the environment.
Obtaining basic knowledge and gains for the implementation of studies for the benefit of society
in schools.
SBA 3127 Seçmeli Teorik Ders II (Antrenman Planlamasında Güncel Yaklaşımlar)
Antrenman bilimine ilişkin genel ve özel kavramları tanıtmak ve açıklamak, antrenman planlama
yöntemlerini, güncel yaklaşımların öğrenilmesi
SBA 3127 Elective Theoretical Course II (Current Approaches in Training Planning)
To introduce and explain general and special concepts related to training science, to learn
training planning methods and current approaches.
SBA 3129 Seçmeli Teorik Ders II (Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri)
Antrenör eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş olduğu
bilgi birikimini değişik düzeydeki okul ve kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri
uygulamaya yönelik çalışmalardır.

SBA 3129 Elective Theoretical Course II (Training Practice and Field Tests)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he has
chosen in the school and club environment at different levels. The candidate's gaining experience
with these applications is the studies aimed at applying theoretical knowledge.
SBA 3131 Seçmeli Teorik Ders II (Cankurtaranlık Eğitimi)
Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda, kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek
acil yardım servislerini, insan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini,
solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması durumunda

yapılacak uygulamaları, yaralanma ve ani hastalık durumunda yapılacak ilkyardımın neler
olduğu.

SBA 3131 Elective Theoretical Course II (Lifeguard Training)
In case of any kind of accident and sudden illness, the emergency plan to be used, the emergency
services that can be helped, the basic principles of the human body, the basic principles of first
aid, the respiratory and circulation problems, the applications to be made in case of cardiac arrest
and airway obstruction, the applications to be made in case of injury and sudden illness. What is
my first aid?
SBA 3133 Seçmeli Teorik Ders II (Çocuklar için Antrenörlük)
Antrenman peryotlaması ve çocuk antrenmanlarında performans geliştirme antrenmanlarını
hazırlayabilecek antrenörlük bilgi ve becerilerini kazandırma
SBA 3133 Elective Theoretical Course II (Coaching for Children)
Gaining coaching knowledge and skills that can prepare performance improvement trainings in
training period and children's training
SBA 3135 Seçmeli Teorik Ders II (Düzeltici Egzersizler)
Egzersizin bilimsel temelleri, Isınma soğuma egzersizleri, germe egzersizleri ve düzeltici
egzersiz teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
SBA 3135 Elective Theoretical Course II (Corrective Exercises)
Developing knowledge and skills about scientific foundations of exercise, warm-up and cooldown exercises, stretching exercises and corrective exercise techniques
SBA 3137 Seçmeli Teorik Ders II (Egzersiz Biyokimyası)
Biyokimya bilimini incelemeyi ve teorik bilgileri egzersiz biyokimyası hakkında temel bilgilerin
öğretilmesi
SBA 3137 Elective Theoretical Course II (Exercise Biochemistry)
To examine the science of biochemistry and to teach theoretical knowledge and basic
information about exercise biochemistry
SBA 3139 Seçmeli Teorik Ders II (Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları)
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersiz
reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar
SBA 3139 Elective Theoretical Course II (Exercise Recipe and Applications)

Definition of health, its basic components, risk factors, pre-exercise assessment, exercise
prescription and application methods, and appropriate sports

SBA 3141 Seçmeli Teorik Ders II (Engellilerde Egzersiz)
Engelli bireylere yönelik egzersiz uygulamaları yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi
SBA 3141 Elective Theoretical Course II (Exercise for the Disabled)
Developing knowledge and skills at a level to perform exercise practices for disabled individuals
SBA 3143 Seçmeli Teorik Ders II (Fair Play)
Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play
davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul
beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini, Fair Play'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme
perspektiflerini açıklamak.
SBA 3143 Elective Theoretical Course II (Fair Play)
To explain the understanding and development of Fair Play in ancient and modern times, formal
and informal Fair Play behaviors, individual and social factors that make it difficult to act in
accordance with Fair Play, the relationship between school physical education and Fair Play, the
appearance of Fair Play in Turkey and development perspectives.
SBA 3145 Seçmeli Teorik Ders II (Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler)
Fitness ile ilgili çalışmalar, yeni uygulamaya giren çalışmalar, Fitness geliştirmeye yönelik
olarak yapılan yeni çalışmalar ve kullanılan materyallerin tanıtımı ve kullanımını kapsamaktadır.
SBA 3145 Elective Theoretical Course II (New Trends in Fitness Practices)
It includes studies on fitness, studies on new applications, new studies on fitness development,
and the introduction and use of materials used.
SBA 3147 Seçmeli Teorik Ders II (Grup Dinamiği ve Liderlik)
Liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından liderlin grup
içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.
SBA 3147 Elective Theoretical Course II (Group Dynamics and Leadership)
To inform students about leadership theories and to evaluate the role and functions of the leader
in the group in terms of group dynamics.
SBA 3149 Seçmeli Teorik Ders II (Kadın ve Egzersiz)

Kadınları

spora

katılımı

sosyolojik,

psikolojik

performans,

ve

sağlık

yönünden

değerlendirilmesi. Kadın ve erkek sporcular arasındaki temel fizyolojik sağlık ve sosyal kültürel
farklılıkları ortaya koymak, kadınlar için spor ve egzersizlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri.
SBA 3149 Elective Theoretical Course II (Women and Exercise)
Evaluation of women's participation in sports in terms of sociological, psychological
performance and health. To reveal the basic physiological health and social cultural differences
between female and male athletes, problems encountered in sports and exercises for women and
solutions.
SBA 3151 Seçmeli Teorik Ders II (Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları)
Ülkemiz dışındaki antrenör eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ülkeler arasında yapı,
seviye ve kademe farklılıkları hakkında bilgi edinilmesi
SBA 3151 Elective Theoretical Course II (Comparative Trainer Education Programs)
Reviewing coach training programs abroad and obtaining information about structure, level and
level differences between countries
SBA 3153 Seçmeli Teorik Ders II (Örgütsel Davranış)
Örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi,
değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini temin
etmektir.
SBA 3153 Elective Theoretical Course II (Organizational Behavior)
To ensure that students have knowledge about the psychological, sociological, economic and
cultural aspects of human behavior in organizations; To ensure the development of
communication skills in directing, changing and controlling human behavior.

SBA 3155 Seçmeli Teorik Ders II (Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi)
Özel spor kurum ve kuruluşlarda spor yönetimi ve özel spor kuruluşlarının yapısal
analizi
SBA 3155 Theoretical Elective Course II (Sport Management in Private
Institutions and Organizations)
Sports management in private sports institutions and organizations and structural
analysis of private sports organizations

SBA 3157 Seçmeli Teorik Ders II (Rekreasyon)
Rekreasyon gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç
eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim
yöntemleri, liderlik ile ilgili tanım ve kavramlar, rekreasyonda liderlik tipleri, rekreasyon
liderinin kişisel özellikleri, amaçlar, işlevleri, görevleri ve eğitimi.

SBA 3157 Elective Theoretical Course II (Recreation)
Features of recreation development and age groups, education, learning, teaching, child
and youth education, adult education, teaching recreational activities to different age
groups, teaching methods, definitions and concepts related to leadership, leadership
types in recreation, personal characteristics of recreation leader, goals, functions, duties
and training.
SBA 3159 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Animatörlüğü)
Rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır
SBA 3159 Elective Theoretical Course II (Sports Animation)
To develop the knowledge and skills of the importance of tourism and sports in the field of
recreation in the administrative sense.
SBA 3161 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Endüstrisi ve Pazarlama)
Spor endüstrisi ve amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor hizmetlerinin ve
düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış çabalarının planlanması ve
uygulanması süreci anlatılmaktadır.
SBA 3161 Elective Theoretical Course II (Sports Industry and Marketing)
Describes the process of creating, pricing, location and sales efforts planning and
implementation of sports services and ideas to bring about change in line with the sports industry
and its goals.

SBA 3163 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Hukuku)
Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularıdır.
SBA 3163 Elective Theoretical Course II (Sports Law)
Evaluation and examination of legal events and facts in sports are the subjects of this course.
SBA 3165 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Kültür ve Felsefesi)

Kültür ve felsefe kavramı tanımlanarak analiz edilecek, kültür incelemeleri ve kuramsal
açılımları hakkında bilgi verilecek, Spor kültür ve felsefesi arasında ilişkileri tartışılacak
SBA 3165 Elective Theoretical Course II (Sport Culture and Philosophy)
The concept of culture and philosophy will be defined and analyzed, information will be given
about cultural studies and theoretical expansions.
SBA 3167 Seçmeli Teorik Ders II (Mesleki İngilizce)
Mesleki yabancı dil yeteneklerine teşkil edecek dinleme, okuma, anlama , konuşma ve yazma
yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak
SBA 3167 Elective Theoretical Course II (Professional English)
To help develop listening, reading, understanding, speaking and writing skills that will constitute
professional foreign language skills.
SBA3169 Seçmeli Teorik Ders II (Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme)
Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Sporda
motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü
motivasyon stratejileri. Hedef belirleme
SBA3169 Elective Theoretical Course II (Motivation Techniques and Goal Setting)
What is Motivation, Its Nature and Content (Motivational perspectives, Competence perspective,
The formation of motivation in sports, approaches of different theories and motivational
strategies specific to different situations. Goal setting.
SBA 3171 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Tarihi)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi
SBA 3171 Elective Theoretical Course II (History of Sports)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 3173 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA 3173 Elective Theoretical Course II (History of Sports and Turkish Sports
Organization)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 3175 Seçmeli Teorik Ders II (Spor Tesisleri planlama ve İşletmeciliği)
Spor tesislerinin yapısı ve planlanması spor işletmelerinde yönetim konularının incelenmesi
SBA 3175 Elective Theoretical Course II (Sports Facilities Planning and Management)
Structure and planning of sports facilities, examination of management issues in sports
enterprises
SBA 3177 Seçmeli Teorik Ders II (Spor ve Siyaset Paradoksu)
Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslar arası spor
politikalarının incelenmesi, spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor
bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.
SBA 3177 Elective Theoretical Course II (Sports and Politics Paradox)
The relationship of sports with the fields of politics, economy, education, culture and law and
examining international sports policies, discussing current developments in sports and
associating them with the basic concepts of sports sciences.

SBA 3179 Seçmeli Teorik Ders II (Spor yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar)
Spor yönetiminin motivasyonel yaklaşımları ve çalışmaları motive eden etmenlerin ne olduğu,
yetiştirilmiş bireylerin kültürlerini ve eğitim durumlarına göre nasıl farklılaştığının
belirlenmesini amaçlamaktadır.
SBA 3179 Elective Theoretical Course II (Motivational Approaches in Sports
Management)
It aims to determine the motivational approaches of sports management and the factors that
motivate the studies, and how the trained individuals differ according to their culture and
educational status.
SBA 3181 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Ekonomi)
Spor ve ekonomi biliminin tanımını yaparak, spor ekonomisinin temelini oluşturan amaçları ve
teknik bilgileri vermektir
SBA 3181 Elective Theoretical Course II (Economics in Sports)

By defining the science of sports and economics, it is to give the purposes and technical
information that form the basis of the sports economy.
SBA 3183 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Etik Değerler)
Sporda ahlak ve değer yargıları; gibi konuları içermektedir
SBA 3183 Elective Theoretical Course II (Ethical Values in Sports)
Moral and value judgments in sports; includes topics such as
SBA 3185 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda İletişim ve Hakla İlişkiler)
Halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; iletişimin spordaki önemi
işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve
engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru
sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.
SBA 3185 Elective Theoretical Course II (Communication and Public Relations in Sports)
Definition, concepts, qualities, techniques of public relations; The importance of communication
in sports will be covered. Students will learn about communication models, elements, processes,
types, skills and barriers. In addition, students will develop their communication skills and grasp
correct questioning techniques and effective presentation techniques.
SBA 3187 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi)
Spor kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için hizmet üretim sürecinin önemli
bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.
SBA 3187 Elective Theoretical Course II (Human Resource Management in Sports)
It is the management and administration of the workforce, which is one of the important
components of the service production process in order for sports institutions and organizations to
achieve their goals.
SBA 3189 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Müsabaka Analizi)
Kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi
öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji
gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını
amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar
programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
SBA 3189 Elective Theoretical Course II (Competition Analysis in Sports)

It aims to learn to analyze the movements applied in their sportive branches qualitatively and
quantitatively, and to reveal the right and wrong sides of the technical analysis of movements by
making use of science branches such as kinesiology, biomechanics, anatomy and pedagogy. In
addition, it is to gain the ability to apply competition analysis for branches with hand notes or
computer programs.
SBA 3191 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Performans Monitörizasyonu)
Sporcu monitörizasyonu (antrenman yükü takibi – gps ve diğer sistemlerin kullanımı,
toparlanma seviyesi takibi vb.) konsepti, amacı, hangi metot ve teknolojilerin kullanıldığı bu
teknolojilerden elde edilen verilerin nasıl analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiği ve bu
analizlerin sonucunda ne tür aksiyonlar alınması gerektiği ile ilgili teorik ve pratik bilgi
öğretilmesini sağlamaktır.
SBA 3191 Elective Theoretical Course II (Performance Monitoring in Sports)
Athlete monitoring (training load tracking – use of gps and other systems, recovery level
tracking, etc.) is about the concept, purpose, which methods and technologies are used, how the
data obtained from these technologies should be analyzed and interpreted, and what actions
should be taken as a result of these analyzes. To teach theoretical and practical knowledge
SBA 3193 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi)
Yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin
uygulanması ve değerlendirmesinin öğretilmesini sağlamaktır.
SBA 3193 Elective Theoretical Course II (Performance Tests and Evaluation in Sports)
To teach the application and evaluation of the applications and tests used in the determination of
talent, skill and performance.
SBA 3195 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Projeler)
Spor projelerinin hazırlamasında ve uygulanmasında temel kazanımlar sağlamak
SBA 3195 Elective Theoretical Course II (Projects in Sports)
To provide basic gains in the preparation and implementation of sports projects
SBA 3197 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Psikolojik Yardım Becerileri)
Spor ve spor psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; sporda psikolojik
yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
SBA 3197 Elective Theoretical Course II (Psychological Assistance Skills in Sports)

Understanding the concepts, rules and terminology related to sport and sport psychology; To
have knowledge about psychological assistance techniques in sports.
SBA 3199 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi)
Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin kazanımını sağlamak
SBA 3199 Elective Theoretical Course II (Field and Material Knowledge in Sports)
To ensure the acquisition of necessary knowledge and skills specific to the field of sports
SBA 3201 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Sosyal Güvenlik)
İş hukuku, iş sözleşmesi, çalışma süreleri Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile
ilgili faaliyetleri yürütebilmek
SBA 3201 Elective Theoretical Course II (Social Security in Sports)
Labor law, employment contract, working hours Being able to carry out activities related to
human resources in sports clubs and organizations.
SBA 3203 Seçmeli Teorik Ders II (Sporda Toplam Kalite)
Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş sonuçlarında
mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır hata prensibine dayalı
olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, sporun tüm iç ve dış çevresinin katılımı ile
gerçekleşmesini yönünde kazanımlar sağlamak
SBA 3203 Elective Theoretical Course II (Total Quality in Sports)
Total quality Management; In order to meet the demands and expectations of the customers and
to achieve excellence in business results, to ensure that perfection in all processes is maintained
based on the principle of zero error and this continuity is realized with the participation of all
internal and external environments of sports
SBA 3205 Seçmeli Teorik Ders II (Sporun Sosyal Psikolojisi)
Sosyal psikolojinin tanım(lar)ı Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi ve sporun sosyal psikolojisi
hakkında temel kazanımlar sağlamak
SBA 3205 Elective Theoretical Course II (Social Psychology of Sport)
Definition(s) of social psychology To provide basic acquisitions about the field and history of
social psychology and the social psychology of sport
SBA 3207 Seçmeli Teorik Ders II (Yaş Gelişimi ve Basamakları)

Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak temel hareket eğitimi ve antrenman programlarının
hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular incelenerek, gelişmelerine ve yaş gruplarına
göre, uygun programlar ve öneriler içerikte yer almaktadır.
SBA 3207 Elective Theoretical Course II (Age Development and Steps)
The subjects to be considered in the preparation of basic movement education and training
programs in accordance with the age periods of children are examined, and appropriate programs
and suggestions are included in the content according to their development and age groups.
SBA 3209 Seçmeli Teorik Ders II (Yaşlılık ve Egzersiz)
Yaşlılık nedir nasıl sınıflanır yaşlıları zinde tutmak için yapılan ön ve son testler ile egzersiz
cinsleri ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
SBA 3209 Elective Theoretical Course II (Old Age and Exercise)
What is old age, how is it classified, to inform students about pre- and post-tests and exercise
types and practices to keep the elderly fit
SBA 3211 Seçmeli Teorik Ders II (Yerel Yönetimler ve Spor)
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere, okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde
hastanelerde huzurevlerinde, hapishanelerde vd. kapalı ve açık alan tesislerinde e spor yönetimi
hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı,

SBA 3211 Elective Theoretical Course II (Local Governments and Sports)
In order to maximize the welfare level of the people in the surrounding area where local
governments serve; to people from all social strata, in schools, sports clubs, workplaces,
hospitals, nursing homes, prisons, etc. Explaining how to provide e-sports management service
in indoor and outdoor facilities
Seçmeli Bireysel Sporlar III (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Elective Individual Sports III (One of the following courses will be selected)
SBA 3011 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi.
SBA 3011 Elective Individual Sports III (Skiing)

Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories.

SBA 3013 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3013 Elective Individual Sports III (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game
rules, general information about competition, coaching and refereeing
SBA 3015 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler.
SBA 3015 Elective Individual Sports III (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about.
SBA 3017 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA 3017 Elective Individual Sports III (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories
SBA 3019 Seçmeli Bireysel Sporlar III(Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3019 Elective Individual Sports III(Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing.
SBA 3021 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3021 Elective Individual Sports III (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing.
SBA 3023 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3023 Elective Individual Sports III (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing.
SBA 3025 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3025 Elective Individual Sports III (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing.
SBA 3027 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA 3027 Elective Individual Sports III (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application.
SBA 3029 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi.
SBA 3029 Elective Individual Sports III (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories.
SBA 3031 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA 3031 Elective Individual Sports III (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge.
SBA 3033 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.
SBA 3033 Elective Individual Sports III (Step)
Giving basic tactical and technical applications about step, materials used, step studies and
theory of application
SBA 3035 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi
SBA 3035 Elective Individual Sports III (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theories
SBA 3037 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3037 Elective Individual Sports III (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world.
SBA 3039 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin
açıklanması, forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve
teorilerinin verilmesi

SBA 3039 Elective Individual Sports III (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single
and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and giving
theories
SBA 3041 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3041 Elective Individual Sports III (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing.
SBA 3043 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3043 Elective Individual Sports III (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA 3045 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3045 Elective Individual Sports III (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3047 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3047 Elective Individual Sports III (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3049 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Yelken)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3049 Elective Individual Sports III (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3051 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3051 Elective Individual Sports III (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3053 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3053 Elective Individual Sports III (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3055 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA 3055 Elective Individual Sports III (Judo)
Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories.
SBA 3057 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.

SBA 3057 Elective Individual Sports III (Massage Girl)

General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA 3059 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.
SBA 3059 Elective Individual Sports III (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA 3061 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi.

SBA 3061 Elective Individual Sports III (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories.
SBA 3063 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3063 Elective Individual Sports III (Triathlon)
Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world.
SBA 3065 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Taekwondo)
Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi.
SBA 3065 Elective Individual Sports III (Taekwondo)
Definition and history of Taekwondo. Giving the theories of basic technical and tactical
applications, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories.
SBA 3067 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Güreş)

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA 3067 Elective Individual Sports III (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories.
SBA 3069 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda
malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin
tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole,
smaç ve servis dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman
turnuvalar, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA 3069 Elective Individual Sports III (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of equipment in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
SBA 3071 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3071 Elective Individual Sports III (Girls Sporty Rhythmic Gymnastics)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing.
SBA 3073 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3073 Elective Individual Sports III (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3075 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Bilardo)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3075 Elective Individual Sports III (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3077 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.

SBA 3077 Elective Individual Sports III (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories.
SBA 3079 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3079 Elective Individual Sports III (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3081 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi.
SBA 3081 Elective Individual Sports III (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information theory.
SBA 3083 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme.
SBA 3083 Elective Individual Sports III (Mountaineering)

Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping survival in nature, safety, ascent and descent, event
planning and evaluation.
SBA 3085 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi.
SBA 3085 Elective Individual Sports III (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports on air, water, land and ice,
environmental and nature information, applications and giving theoretical information.
SBA 3087 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SBA 3087 Elective Individual Sports III (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules.
SBA 3089 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Vücut Geliştirme)
Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi.
SBA 3089 Elective Individual Sports III (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications.
SBA 3091 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top,
lastik, vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi.
SBA 3091 Elective Individual Sports III (Pilates)

Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories.
SBA 3093 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA 3093 Elective Individual Sports III (Canoeing)
Definition and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, information on the materials used, applications and
theories.
SBA 3095 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, oyun türleri, kullanılan malzeme bilgileri,
uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
SBA 3095 Elective Individual Sports III (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, game types, information on the materials
used, applications and theories
SBA 3097 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç
ve malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik teorik
bilgilerin verilmesi.
SBA 3097 Elective Individual Sports III (Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, information
on equipment and materials used, examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications.
SBA 3099 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3099 Elective Individual Sports III (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3101 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3101 Elective Individual Sports III (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3103 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3103 Elective Individual Sports III (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3105 Seçmeli Bireysel Sporlar III (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3105 Elective Individual Sports III (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3107 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3107 Elective Individual Sports III (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3109 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3109 Elective Individual Sports III (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3111 Seçmeli Bireysel Sporlar III (MuayThai)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler
SBA 3111 Elective Individual Sports III (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3113 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3113 Elective Individual Sports III (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3115 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3115 Elective Individual Sports III (Windsurfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3117 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3117 Elective Individual Sports III (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3119 Seçmeli Bireysel Sporlar III (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler
SBA 3119 Elective Individual Sports III (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about
SBA 3121 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Atletizm)

Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
SBA 3121 Elective Individual Sports III (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing.
Uzmanlık Alan Eğitimi I (Ders zorunlu Branş Seçmeli) (Uzmanlık alanı ile ilgili
Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Specialization Education I (Course compulsory Branch Elective) (Related to the field of
specialization)
SBA 3213 uzmanlık Alan Eğitimi I (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 3213 Specialization Training I (Ski)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3215 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3215 Specialization Training I (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3217 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 3217 Specialization Training I (Camping and Caving)

Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about. Teaching methods and coaching
information
SBA 3219 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri
SBA 3219 Specialization Training I (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 3221 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 3221 Specialization Training I (Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3223 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3223 Specialized Training I (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods
and coaching information
SBA 3225 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3225 Specialization Training I (Orienteering)

Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3227 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3227 Specialization Training I (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3229 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3229 Specialization Training I (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information
SBA 3231 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3231 Specialization Training I (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories. Teaching methods and coaching
information
SBA 3233 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri.

SBA 3233 Specialization Training I (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge. Teaching
methods and coaching information.
SBA 3235 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3235 Specialization Training I (Step)
Giving basic tactical and technical applications, materials used, step studies and theory of
application. Teaching methods and coaching information
SBA 3237 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3237 Specialization Training I (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theories Teaching methods and coaching information
SBA 3239 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 3239 Specialized Training I (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world. Teaching methods and coaching information
SBU 3241 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,

forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBU 3241 Specialization Training I (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and Giving
the theory of teaching methods and coaching information
SBA 3243 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3243 Specialization Training I (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing. Teaching methods and coaching information
SBA3245 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3245 Specialization Training I (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3247 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3247 Specialization Training I (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3249 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3249 Specialized Training I (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3251 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3251 Specialization Training I (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3253 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3253 Specialization Training I (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3255 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3255 Specialization Training I (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3257 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3257 Specialization Training I (Judo)
Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3259 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3259 Specialization Training I (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information
SBA 3261 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3261 Specialization Training I (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information
SBA 3263 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3263 Specialization Training I (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories. Teaching methods and coaching
information
SBA 3265 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 3265 Specialization Training I (Triathlon)

Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world. Teaching methods and coaching information
SBA 3267 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Taekwondo)
Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3267 Specialization Training I (Taekwondo)
Definition and history of Taekwondo. Giving the theories of basic technical and tactical
applications, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3269 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA 3269 Specialization Training I (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 3271 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3271 Specialized Training I (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
Teaching methods and coaching information

SBA 3273 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3273 Specialization Training I (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing. Teaching methods and coaching information
SBA 3275 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3275 Specialization Training I (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3277 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3277 Specialization Training I (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3279 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3279 Specialization Training I (Weightlifting)

Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3281 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3281 Specialization Training I (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3283 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3283 Specialization Training I (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information. Teaching methods and coaching
information
SBA 3285 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3285 Specialization Training I (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation. Teaching methods and coaching information
SBA 3287 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3287 Specialization Training I (Outdoor Sports)

Definition and history of extreme sports, extreme sports in air, water, land and ice, environment
and natural knowledge, applications and giving theoretical knowledge. Teaching methods and
coaching information
SBA 3289 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA 3289 Specialization Training I (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3291 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Vücut Geliştirme)
Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3291 Specialization Training I (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications. Teaching methods and coaching
information
SBA 3293 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top, lastik,
vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3293 Specialization Training I (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3295 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Kano)

Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3295 Specialization Training I (Canoe)
Definition and history, basic techniques and skills, types of canoe, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, information on the materials used, applications and
theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3297 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve
teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3297 Specialization Training I (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, material information used, applications and
theories are given. Teaching methods and coaching information
SBA 3299 Uzmanlık Alan Eğitimi I ( Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç ve
malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik teorik
bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3299 Specialization Training I ( Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, information
on equipment and materials used, examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications. Teaching methods and coaching information
SBA 3301 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3301 Specialization Training I (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3303 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Bocce)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3303 Specialized Training I (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3305 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3305 Specialized Training I (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3307 Uzmanlık Alan Eğitimi I (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3307 Specialized Training I (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3309 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3309 Specialization Training I (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3311 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3311 Specialized Training I (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3313 Uzmanlık Alan Eğitimi I (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3313 Specialized Training I (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3315 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3315 Specialized Training I (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3317 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3317 Specialization Training I (Wind Surfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3319 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3319 Specialization Training I (Golf)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3321 Uzmanlık Alan Eğitimi I (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3321 Specialization Training I (Scout)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about teaching methods and coaching information
SBA 3323 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3323 Specialized Training I (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3325 Uzmanlık Alan Eğitimi I(Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3325 Specialization Training I (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, basic stance, field information, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3327 Uzmanlık Alan Eğitimi I (Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3327 Specialized Training I (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball ball practice exercises, basic stance, field information, passing, goal
shots, dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems
and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3329 Uzmanlık Alan Eğitimi I(Basketbol)
Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3329 Specialization Training I (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field information, basic stances and
sliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information. Teaching methods and coaching information
SBA 3331 Uzmanlık Alan Eğitimi I(Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas- öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas- öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama) Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3331 Specialization Training I (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball-specific exercises, basic postures and sliding
steps, basic techniques (finger pass, sideways, jumping, backwards; cuff pass-to, back, side;
bottom serve and tennis serve -cross and parallel area; slam dunk -cross and parallel area;
planjon - somersault, twist, chest forward-sideward; serve, receive dunk) Teaching methods and
coaching information
SBA 3333 Uzmanlık Alan Eğitimi I(Korfbol)
Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve

aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3333 Specialization Training I (Korfball)
Korfball definition and history, game rules, Korfball-specific warm-up, educational games
specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic stance, field knowledge,
types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3335Uzmanlık Alan Eğitimi I (Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3335 Specialized Training I (Protected Football)
Defined football definition and history, rules of the game, warm-up specific to protected
football, educational games specific to protected football, exercises for getting used to the
protected football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions,
individual and team defense, team attack, game systems and rules. Teaching methods and
coaching information

3. YIL VI. YARIYIL(BAHAR)

SBA 3002 Antrenman Bilimi II
Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk,
toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve
temel ilkeleri, sür antrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi.

SBA 3002 Training Science II
The concept and basic principles of training, the effects of training on the organism, fatigue,
recovery, training sections, planning, micro, macro, annual planning, loading and basic
principles, speed training, talent selection in sports, development of biomotor abilities.
SBA 3004 Sporda Yetenek Seçimi
Beden eğitimi ve sporda kavramlar, ölçüm metotları, ölçmede hata, geçerlilik, güvenirlilik,
kullanışlılık, motorik özellikler, hareketlilik, beceri, yetenek ölçümünün metot ve araçları, bu

araçların oluşturulması ve kullanılması, istatistiksel teknikler, yetenek ve yatkınlık kavramının
tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar. Bireysel ve Takım sporlarında
yetenek seçiminin ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim
birikimleri. Yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri.

SBA 3004 Talent Selection in Sports
Concepts in physical education and sports, measurement methods, measurement error, validity,
reliability, usefulness, motoric features, mobility, skill, methods and tools of ability
measurement, creation and use of these tools, statistical techniques, definition of ability and
predisposition, ability selection and research. prerequisites for. Principles of talent selection in
individual and team sports, application examples, scientific and practical experience. Various
examples of contemporary models for talent selection.
SBA 3006 Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bilim ve araştırma kavramları, amaçları ve özellikleri, sporda başlıca araştırma türlerinin yöntem
ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya
konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve
uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri.

SBA 3006 Scientific Research Techniques
Science and research concepts, objectives and features, methods and models of the main research
types in sports, research problems, methods, findings and comments, results and ways to be
followed in putting forward suggestions. Ways of obtaining information, selection and
application of appropriate statistics, research proposal and report preparation techniques.

SBA 3008 Biyomekanik
Yerçekimi, ivme, enerji ve güç tanımları, statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç,
kinematik kinetik ve çeşitli spor dallarının biyomekanik analizi.

SBA 3008 Biomechanics
Gravity, acceleration, energy and power definitions, static and dynamic movements and analysis,
leverage, kinematics and biomechanical analysis of various sports branches.

SBA 3010 Fiziksel Uygunluk
Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun
geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulanması.

SBA 3010 Physical Fitness

Definition of physical fitness, its importance, concepts related to physical fitness, introduction
and application of basic training methods to develop and maintain physical fitness.
SBA 3012 Sporda İletişim Becerileri
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve
geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi
kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve
önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim
uygulamaları, İletişimde kültürün önemi, sık yaşanılan iletişim sorunları ve etkili sunum
teknikleri.

SBA 3012 Communication Skills in Sports
Definition of interpersonal communication; communication model, communication elements and
features, effective listening and feedback, factors that prevent interpersonal communication
(source, channel, receiver, etc.), factors that facilitate communication, the role and use of
emotions in communication, conflict and its prevention in communication, student, teacher,
parent communication important points to be considered, communication practices, the
importance of culture in communication, common communication problems and effective
presentation techniques.
SBA Seçmeli Teorik Ders III (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA 3126 Seçmeli Teorik Ders III (Özel Alan Hakemlik Eğitimi)
Spor dalına özgü hakemlik eğitimi ve temel uygulamaları.

SBA 3126 Elective Theoretical Course III (Special Field Referee Education)
Referee education and basic applications specific to sports branch.
SBA 3128 Seçmeli Teorik Ders III (Gönüllülük Çalışmaları)
Bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam
ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde
alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma ve çözüm üretmeye yönelik projeler
hazırlama, uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar
oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, sosyal çevreye ve toplum yararına olan
çalışmaların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve kazanımların elde edilmesi.

SBA 3128 Elective Theoretical Course III (Volunteering Studies)

Collaboration between science and art disciplines to work together to solve the problems
identified in the real-life environment outside the campus; In the solution of these problems,
working in coordination with others and preparing projects to produce solutions, using the
expertise equipment in the context of the project for a specific purpose by creating appropriate
compositions with other areas of expertise, taking part in various projects voluntarily within the
framework of social responsibility, helping the social environment and the environment.
Obtaining basic knowledge and gains for the implementation of studies for the benefit of society
in schools.
SBA 3130 Seçmeli Teorik Ders III (Antrenman Planlamasında Güncel Yaklaşımlar)
Antrenman bilimine ilişkin genel ve özel kavramları tanıtmak ve açıklamak, antrenman planlama
yöntemlerini, güncel yaklaşımların öğrenilmesi

SBA 3130 Elective Theoretical Course III (Current Approaches in Training Planning)
To introduce and explain general and special concepts related to training science, to learn
training planning methods and current approaches.
SBA 3132 Seçmeli Teorik Ders III (Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri)
Antrenör eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş olduğu
bilgi birikimini değişik düzeydeki okul ve kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri
uygulamaya yönelik çalışmalardır

SBA 3132 Elective Theoretical Course III (Training Practice and Field Tests)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received trainer training and will be a trainer, in the school and club environment at different
levels, in a way specific to the sport branch he/she chooses. The candidate's gaining experience
with these applications are studies aimed at applying theoretical knowledge.
SBA 3134 Seçmeli Teorik Ders III (Cankurtaranlık Eğitimi)
Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda, kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek
acil yardım servislerini, insan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini,
solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması durumunda
yapılacak uygulamaları, yaralanma ve ani hastalık durumunda yapılacak ilkyardımın neler
olduğu.

SBA 3134 Elective Theoretical Course III (Lifeguard Training)

In case of any kind of accident and sudden illness, the emergency plan to be used, the emergency
services that can be helped, the basic principles of the human body, the basic principles of first
aid, the respiratory and circulation problems, the applications to be made in case of cardiac arrest
and airway obstruction, the applications to be made in case of injury and sudden illness. What is
my first aid?
SBA 3136 Seçmeli Teorik Ders III (Çocuklar için Antrenörlük)
Antrenman peryotlaması ve çocuk antrenmanlarında performans geliştirme antrenmanlarını
hazırlayabilecek antrenörlük bilgi ve becerilerini kazandırma

SBA 3136 Elective Theoretical Course III (Coaching for Children)
Gaining coaching knowledge and skills that can prepare performance improvement trainings in
training period and children's training
SBA 3138 Seçmeli Teorik Ders III (Düzeltici Egzersizler)
Egzersizin bilimsel temelleri, Isınma soğuma egzersizleri, germe egzersizleri ve düzeltici
egzersiz teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

SBA 3138 Elective Theoretical Course III (Corrective Exercises)
Developing knowledge and skills about scientific foundations of exercise, warm-up and cooldown exercises, stretching exercises and corrective exercise techniques
SBA 3140 Seçmeli Teorik Ders III (Egzersiz Biyokimyası)
Biyokimya bilimini incelemeyi ve teorik bilgileri egzersiz biyokimyası hakkında temel bilgilerin
öğretilmesi

SBA 3140 Elective Theoretical Course III (Exercise Biochemistry)
To examine the science of biochemistry and to teach theoretical knowledge and basic
information about exercise biochemistry
SBA 3142 Seçmeli Teorik Ders III (Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları)
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersiz
reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar

SBA 3142 Elective Theoretical Course III (Exercise Recipe and Applications)
Definition of health, its basic components, risk factors, pre-exercise assessment, exercise
prescription and application methods, and appropriate sports

SBA 3144 Seçmeli Teorik Ders III (Engellilerde Egzersiz)
Engelli bireylere yönelik egzersiz uygulamaları yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi

SBA 3144 Elective Theoretical Course III (Exercise for the Disabled)
Developing knowledge and skills at a level to perform exercise practices for disabled individuals
SBA 3146 Seçmeli Teorik Ders III (Fair Play)
Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play
davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul
beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini, Fair Play'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme
perspektiflerini açıklamak.

SBA 3146 Elective Theoretical Course III (Fair Play)
To explain the understanding and development of Fair Play in ancient and modern times, formal
and informal Fair Play behaviors, individual and social factors that make it difficult to act in
accordance with Fair Play, the relationship between school physical education and Fair Play, the
appearance of Fair Play in Turkey and development perspectives.
SBA 3148 Seçmeli Teorik Ders III (Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler)
Fitness ile ilgili çalışmalar, yeni uygulamaya giren çalışmalar, Fitness geliştirmeye yönelik
olarak yapılan yeni çalışmalar ve kullanılan materyallerin tanıtımı ve kullanımını kapsamaktadır.

SBA 3148 Elective Theoretical Course III (New Trends in Fitness Practices)
It covers the studies related to fitness, the studies that are newly implemented, the new studies
for the development of fitness, and the introduction and use of the materials used.
SBA 3150 Seçmeli Teorik Ders III (Grup Dinamiği ve Liderlik)
Liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından liderlin grup
içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.

SBA 3150 Elective Theoretical Course III (Group Dynamics and Leadership)
To inform students about leadership theories and to evaluate the role and functions of the leader
in the group in terms of group dynamics.

SBA 3152 Seçmeli Teorik Ders III (Kadın ve Egzersiz)

Kadınları spora katılımı sosyolojik, psikolojik performans ve sağlık yönünden değerlendirilmesi.
Kadın ve erkek sporcular arasındaki temel fizyolojik sağlık ve sosyal kültürel farklılıkları ortaya
koymak, kadınlar için spor ve egzersizlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

SBA 3152 Elective Theoretical Course III (Women and Exercise)
Evaluation of women's participation in sports in terms of sociological, psychological
performance and health. To reveal the basic physiological health and social cultural differences
between female and male athletes, problems encountered in sports and exercises for women and
solutions.
SBA 3154 Seçmeli Teorik Ders III (Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları)
Ülkemiz dışındaki antrenör eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ülkeler arasında yapı,
seviye ve kademe farklılıkları hakkında bilgi edinilmesi

SBA 3154 Elective Theoretical Course III (Comparative Trainer Education Programs)
Reviewing coach training programs abroad and obtaining information about structure, level and
level differences between countries

SBA 3156 Seçmeli Teorik Ders III (Örgütsel Davranış)
Örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi,
değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini temin
etmektir.

SBA 3156 Elective Theoretical Course III (Organizational Behavior)
To ensure that students have knowledge about the psychological, sociological, economic and
cultural aspects of human behavior in organizations; To ensure the development of
communication skills in directing, changing and controlling human behavior.
SBA 3158 Seçmeli Teorik Ders III (Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi)
Özel spor kurum ve kuruluşlarda spor yönetimi ve özel spor kuruluşlarının yapısal analizi

SBA 3158 Elective Theoretical Course III (Sport Management in Private Institutions and
Organizations)
Sports management in private sports institutions and organizations and structural analysis of
private sports organizations

SBA 3160 Seçmeli Teorik Ders III (Rekreasyon)
Rekreasyon gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç
eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim
yöntemleri, liderlik ile ilgili tanım ve kavramlar, rekreasyonda liderlik tipleri, rekreasyon
liderinin kişisel özellikleri, amaçlar, işlevleri, görevleri ve eğitimi.

SBA 3160 Elective Theoretical Course III (Recreation)
Features of recreation development and age groups, education, learning, teaching, child and
youth education, adult education, teaching recreational activities to different age groups,
teaching methods, definitions and concepts related to leadership, leadership types in recreation,
personal characteristics of recreation leader, goals, functions, duties and training.
SBA 3162 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Animatörlüğü)
Rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır.

SBA 3162 Elective Theoretical Course III (Sports Animation)
To ensure the development of managerial knowledge and skills of the importance of tourism and
sports in the field of recreation.
SBA 3164 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Endüstrisi ve Pazarlama)
Spor endüstrisi ve amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor hizmetlerinin ve
düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış çabalarının planlanması ve
uygulanması süreci anlatılmaktadır.

SBA 3164 Elective Theoretical Course III (Sports Industry and Marketing)
The process of creating sports services and ideas, pricing, site selection and planning and
implementation of sales efforts is described to ensure change in line with the sports industry and
its goals.
SBA 3166 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Hukuku)
Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularıdır.

SBA 3166 Elective Theoretical Course III (Sports Law)
Evaluation and examination of legal events and facts in sports are the subjects of this course.
SBA 3168 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Kültür ve Felsefesi)

Kültür ve felsefe kavramı tanımlanarak analiz edilecek, kültür incelemeleri ve kuramsal
açılımları hakkında bilgi verilecek, Spor kültür ve felsefesi arasında ilişkileri tartışılacak

SBA 3168 Elective Theoretical Course III (Sport Culture and Philosophy)
The concept of culture and philosophy will be defined and analyzed, information will be given
about cultural studies and theoretical expansions. Relations between sports culture and
philosophy will be discussed.
SBA 3170 Seçmeli Teorik Ders III (Mesleki İngilizce)
Mesleki yabancı dil yeteneklerine teşkil edecek dinleme, okuma, anlama , konuşma ve yazma
yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak

SBA 3170 Elective Theoretical Course III (Professional English)
To help develop listening, reading, understanding, speaking and writing skills that will constitute
professional foreign language skills.
SBA 3172 Seçmeli Teorik Ders III (Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme)
Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Sporda
motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü
motivasyon stratejileri.

SBA 3172 Elective Theoretical Course III (Motivation Techniques and Goal Setting)
What is Motivation, Its Nature and Content (Motivational perspectives, Competence perspective,
The formation of motivation in sports, approaches of different theories and motivational
strategies specific to different situations.
SBA 3174 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Tarihi)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA 3174 Elective Theoretical Course III (History of Sports)
Teaching how the game phenomenon has spread from the first human existence to the present
and how to determine the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 3176 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı)

İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA 3176 Elective Theoretical Course III (History of Sports and Turkish Sports
Organization)
Teaching how the game phenomenon has spread from the first human existence to the present
and how to determine the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 3178 Seçmeli Teorik Ders III (Spor Tesisleri planlama ve İşletmeciliği)
Spor tesislerinin yapısı ve planlanması spor işletmelerinde yönetim konularının incelenmesi

SBA 3178 Elective Theoretical Course III (Sports Facilities Planning and Management)
Structure and planning of sports facilities, examination of management issues in sports
enterprises
SBA 3180 Seçmeli Teorik Ders III (Spor ve Siyaset Paradoksu)
Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslararası spor
politikalarının incelenmesi, spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor
bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.

SBA 3180 Elective Theoretical Course III (Sports and Politics Paradox)
The relationship of sports with politics, economy, education, culture and law and examining
international sports policies, discussing current developments in sports and associating them
with the basic concepts of sports sciences.
SBA 3182 Seçmeli Teorik Ders III (Spor yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar)
Spor yönetiminin motivasyonel yaklaşımları ve çalışmaları motive eden etmenlerin ne olduğu,
yetiştirilmiş bireylerin kültürlerini ve eğitim durumlarına göre nasıl farklılaştığının
belirlenmesini amaçlamaktadır.

SBA 3182 Elective Theoretical Course III (Motivational Approaches in Sports
Management)
It aims to determine the motivational approaches of sports management and the factors that
motivate the studies, and how the trained individuals differ according to their culture and
educational status.
SBA 3184 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Ekonomi)

Spor ve ekonomi biliminin tanımını yaparak, spor ekonomisinin temelini oluşturan amaçları ve
teknik bilgileri vermektir

SBA 3184 Elective Theoretical Course III (Economics in Sports)
By defining the science of sports and economics, to give the purposes and technical information
that form the basis of the sports economy
SBA 3186 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Etik Değerler)
Sporda ahlak ve değer yargıları; gibi konuları içermektedir

SBA 3186 Elective Theoretical Course III (Ethical Values in Sports)
Moral and value judgments in sports; includes topics such as
SBA 3188 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda İletişim ve Hakla İlişkiler)
Halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; iletişimin spordaki önemi
işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve
engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru
sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.

SBA 3188 Elective Theoretical Course III (Communication and Public Relations in Sports)
Definition, concepts, qualities, techniques of public relations; The importance of communication
in sports will be covered. Students will learn about communication models, elements, processes,
types, skills and barriers. In addition, students will develop their communication skills and grasp
correct questioning techniques and effective presentation techniques.

SBA 3190 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi)
Spor kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için hizmet üretim sürecinin önemli
bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.

SBA 3190 Elective Theoretical Course III (Human Resource Management in Sports)
It is the management and administration of the workforce, which is one of the important
components of the service production process in order for sports institutions and organizations to
achieve their goals.
SBA 3192 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Müsabaka Analizi)
Kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi
öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji

gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını
amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar
programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

SBA 3192 Elective Theoretical Course III (Competition Analysis in Sports)
It aims to learn to analyze the movements applied in their sportive branches qualitatively and
quantitatively, and to reveal the right and wrong sides of the technical analysis of movements by
making use of science branches such as kinesiology, biomechanics, anatomy and pedagogy. In
addition, it is to gain the ability to apply competition analysis for branches with hand notes or
computer programs.
SBA 3194 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Performans Monitörizasyonu)
Sporcu monitörizasyonu (antrenman yükü takibi – gps ve diğer sistemlerin kullanımı,
toparlanma seviyesi takibi vb.) konsepti, amacı, hangi metot ve teknolojilerin kullanıldığı bu
teknolojilerden elde edilen verilerin nasıl analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiği ve bu
analizlerin sonucunda ne tür aksiyonlar alınması gerektiği ile ilgili teorik ve pratik bilgi
öğretilmesini sağlamaktır.

SBA 3194 Elective Theoretical Course III (Performance Monitoring in Sports)
Athlete monitoring (training load tracking – use of gps and other systems, recovery level
tracking, etc.) To teach theoretical and practical knowledge.
SBA 3196 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi)
Yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin
uygulanması ve değerlendirmesinin öğretilmesini sağlamaktır.

SBA 3196 Elective Theoretical Course III (Performance Tests and Evaluation in Sports)
To teach the application and evaluation of the applications and tests used in the determination of
talent, skill and performance.
SBA 3198 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Projeler)
Spor projelerinin hazırlamasında ve uygulanmasında temel kazanımlar sağlamak

SBA 3198 Elective Theoretical Course III (Projects in Sports)
To provide basic gains in the preparation and implementation of sports projects
SBA 3200 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Psikolojik Yardım Becerileri)

Spor ve spor psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; sporda psikolojik
yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

SBA 3200 Elective Theoretical Course III (Psychological Assistance Skills in Sports)
Understanding the concepts, rules and terminology related to sport and sport psychology; To
have knowledge about psychological assistance techniques in sports.
SBA 3202 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi)
Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin kazanımını sağlamak

SBA 3202 Elective Theoretical Course III (Field and Material Knowledge in Sports)
To ensure the acquisition of necessary knowledge and skills specific to the field of sports
SBA 3204 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Sosyal Güvenlik)
İş hukuku, iş sözleşmesi, çalışma süreleri Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile
ilgili faaliyetleri yürütebilmek

SBA 3204 Elective Theoretical Course III (Social Security in Sports)
Labor law, employment contract, working hours Being able to carry out activities related to
human resources in sports clubs and organizations.
SBA 3206 Seçmeli Teorik Ders III (Sporda Toplam Kalite)
Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş sonuçlarında
mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır hata prensibine dayalı
olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, sporun tüm iç ve dış çevresinin katılımı ile
gerçekleşmesini yönünde kazanımlar sağlamak

SBA 3206 Elective Theoretical Course III (Total Quality in Sports)
Total quality Management; In order to meet the demands and expectations of the customers and
to achieve excellence in business results, to ensure that perfection in all processes is perpetuated
based on the principle of zero error, and this continuity is realized with the participation of all
internal and external environments of sports.
SBA 3208 Seçmeli Teorik Ders III (Sporun Sosyal Psikolojisi)
Sosyal psikolojinin tanımları Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi ve sporun sosyal psikolojisi
hakkında temel kazanımlar sağlamak

SBA 3208 Elective Theoretical Course III (Social Psychology of Sport)

Definitions of social psychology To provide basic acquisitions about the field and history of
social psychology and the social psychology of sport.
SBA 3210 Seçmeli Teorik Ders III (Yaş Gelişimi ve Basamakları)
Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak temel hareket eğitimi ve antrenman programlarının
hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular incelenerek, gelişmelerine ve yaş gruplarına
göre, uygun programlar ve öneriler içerikte yer almaktadır.

SBA 3210 Elective Theoretical Course III (Age Development and Steps)
The subjects to be considered in the preparation of basic movement training and training
programs in accordance with the age periods of children are examined, and appropriate programs
and suggestions are included in the content according to their development and age groups.
SBA 3212 Seçmeli Teorik Ders III (Yaşlılık ve Egzersiz)
Yaşlılık nedir nasıl sınıflanır yaşlıları zinde tutmak için yapılan ön ve son testler ile egzersiz
cinsleri ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek

SBA 3212 Elective Theoretical Course III (Old Age and Exercise)
What is old age, how is it classified, to inform students about pre- and post-tests to keep the
elderly fit, and exercise types and applications.
SBA 3214 Seçmeli Teorik Ders III (Yerel Yönetimler ve Spor)
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere, okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde
hastanelerde huzurevlerinde, hapishanelerde vd. kapalı ve açık alan tesislerinde e spor yönetimi
hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı,

SBA 3214 Elective Theoretical Course III (Local Governments and Sports)
In order to maximize the welfare level of the people in the surrounding area where local
governments serve; to people from all social strata, in schools, sports clubs, workplaces,
hospitals, nursing homes, prisons, etc. Explaining how to provide e-sports management service
in indoor and outdoor facilities,
Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA 3014 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kayak)

Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi.

SBA 3014 Elective Individual Sports IV (Skiing)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories.
SBF 3016 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBF 3016 Selective Individual Sports IV (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA 3018 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler.

SBA 3018 Elective Individual Sports IV (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about.
SBA 3020 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.

SBA 3020 Elective Individual Sports IV (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories.
SBA 3022 Seçmeli Bireysel Sporlar IV(Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3022 Elective Individual Sports IV (Rafting)

Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing.
SBA 3024 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3024 Elective Individual Sports IV (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing.
SBA 3026 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3026 Elective Individual Sports IV (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing.
SBA 3028 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3028 Elective Individual Sports IV (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing.
SBA 3030 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.

SBA 3030 Elective Individual Sports IV (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application.
SBA 3032 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi.

SBA 3032 Elective Individual Sports IV (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories.
SBA 3034 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA 3034 Elective Individual Sports IV (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge.
SBA 3036 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi.

SBA 3036 Elective Individual Sports IV (Step)
Giving basic tactical and technical applications, materials used, step studies and theory of
application.
SBA 3038 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi

SBA 3038 Elective Individual Sports IV (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theories
SBA 3040 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3040 Elective Individual Sports IV (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world.
SBA 3042 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,
forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi

SBA 3042 Elective Individual Sports IV (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and giving
theories
SBA 3044 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3044 Elective Individual Sports IV (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing.
SBA 3046 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3046 Elective Individual Sports IV (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing.
SBA 3048 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3048 Elective Individual Sports IV (Rowing)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3050 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3050 Elective Individual Sports IV (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3052 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3052 Elective Individual Sports IV (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3054 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3054 Elective Individual Sports IV (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3056 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3056 Elective Individual Sports IV (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing.
SBA 3058 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Judo)

Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi.
SBA 3060 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.

SBA 3060 Elective Individual Sports IV (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA 3062 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler.

SBA 3062 Elective Individual Sports IV (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills.
SBA 3064 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi

SBA 3064 Elective Individual Sports IV (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories.
SBA 3066 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3066 Elective Individual Sports IV (Triathlon)
Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world.
SBA 3068 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Taekwondo)

Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi.

SBA 3068 Elective Individual Sports IV (Taekwondo)
Definition and history of Taekwondo. Giving the theories of basic technical and tactical
applications, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories.
SBA 3070 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi.

SBA 3070 Elective Individual Sports IV (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories.
SBA 3072 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler.

SBA 3072 Elective Individual Sports IV (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
SBA 3074 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3074 Elective Individual Sports IV (Girls Sporty Rhythmic Gymnastics)

Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing.
SBA 3076 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3076 Elective Individual Sports IV (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3078 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3078 Elective Individual Sports IV (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3080 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Halter) Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve
beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi.

SBA 3080 Elective Individual Sports IV (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories.
SBA 3082 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3082 Elective Individual Sports IV (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3084 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Artistik Jimnastik)

Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi

SBA 3084 Elective Individual Sports IV (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information theory
SBA 3086 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme.

SBA 3086 Elective Individual Sports IV (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation.

SBA 3088 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi.

SBA 3088 Elective Individual Sports IV (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports on air, water, land and ice,
environmental and nature knowledge, applications and giving theoretical information
SBA 3090 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SBA 3090 Elective Individual Sports IV (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules.
SBA 3092 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Vücut Geliştirme)

Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi.

SBA 3092 Elective Individual Sports IV (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications.
SBA 3094 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top, lastik,
vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi.

SBA 3094 Elective Individual Sports IV (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories.
SBA 3096 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.

SBA 3096 Elective Individual Sports IV (Canoeing)
Description and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, material information used, applications and theories.
SBA 3098 Seçmeli Bireysel Sporlar III (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, oyun türleri, kullanılan malzeme bilgileri,
uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.

SBA 3098 Elective Individual Sports III (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, game types, material information used,
applications and theories are given.

SBA 3100 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Fitness)
Tanım ve tarihçesi, vücut fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç
gereç ve malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik
teorik bilgilerin verilmesi.

SBA 3100 Elective Individual Sports IV (Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of body fitness, warm-up movements,
information on equipment and materials used, examples and applications of fitness training,
giving theoretical information about applications.
SBA 3102 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3102 Elective Individual Sports IV (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3104 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3104 Elective Individual Sports IV (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3106 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3106 Elective Individual Sports IV (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3108 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3108 Elective Individual Sports IV (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing

SBA 3110 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3110 Elective Individual Sports IV (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3112 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3112 Elective Individual Sports IV (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3114 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3114 Elective Individual Sports IV (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3116 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3116 Elective Individual Sports IV (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3118 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3118 Elective Individual Sports IV (Windsurfing)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3120 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler

SBA 3120 Elective Individual Sports IV (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing
SBA 3122 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler

SBA 3122 Elective Individual Sports IV (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about
SBA 3124 Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.

SBA 3124 Elective Individual Sports IV (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing.
Uzmanlık Alan Eğitimi II (Ders Zorunlu Branş Seçmeli) (Uzmanlık alanı ile ilgili aşağıdaki
derslerden biri seçilecektir)
SBA 3216 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3216 Specialization Training II (Ski)

Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3218 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3218 Specialization Training II (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3220 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3220 Specialization Training II (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about. Teaching methods and coaching
information
SBA 3222 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA 3222 Specialization Training II (Archery)

Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 3224 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3224 Specialization Training II (Rafting)

Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3226 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3226 Specialized Training II (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods
and coaching information
SBA 3228 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3228 Specialization Training II (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3230 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3230 Specialized Training II (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3232 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3232 Specialization Training II (Aerobics)

Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information
SBA 3234 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3234 Specialization Training II (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories. Teaching methods and coaching
information
SBA3236 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA3236 Specialization Training II (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge. Teaching
methods and coaching information
SBA 3238 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, Step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3238 Specialization Training II (Step)
Giving basic tactical and technical applications about Step, materials used, Step studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information
SBA 3240 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Boks)

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3240 Specialized Training II (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theories Teaching methods and coaching information
SBA 3242 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 3242 Specialized Training II (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world. Teaching methods and coaching information
SBA 3244 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,
forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3244 Specialization Training II (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and Giving
the theory of teaching methods and coaching information
SBA 3246 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3246 Specialization Training II (Bicycle)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing. Teaching methods and coaching information

SBA 3248 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3248 Specialization Training II (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 3250 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3250 Specialization Training II (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3252 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3252 Specialized Training II (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3254 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3254 Specialization Training II (Sailing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3256 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Yüzme)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3256 Specialization Training II (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3258 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3258 Specialization Training II (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 3260 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3260 Specialization Training II (Judo)
Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3262 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3262 Specialization Training II (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information
SBA 3264 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3264 Specialization Training II (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information
SBA 3266 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3266 Specialization Training II (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information theories. Teaching methods and coaching
information
SBA 3268 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 3268 Specialization Training II (Triathlon)
Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world. Teaching methods and coaching information
SBA 3270 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Taekwondo)Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili
temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3270 Specialization Training II (Taekwondo)
Definition and history, giving the theories of basic technical and tactical applications related to
Taekwondo, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories. Teaching methods and coaching information
SBA 3272 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA 3272 Specialization Training II (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 3274 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3274 Specialization Training II (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
Teaching methods and coaching information
SBA 3276 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3276 Specialization Training II (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing. Teaching methods and coaching information
SBA 3278 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3278 Specialization Training II (Bowling)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3280 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3280 Specialization Training II (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3282 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3282 Specialization Training II (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories. Teaching methods and coaching information
SBA3284 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3284 Specialized Training II (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA3286 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3286 Specialization Training II (Artistic Gymnastics)

Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information. Teaching methods and coaching
information
SBA3288 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3288 Specialization Training II (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation. Teaching methods and coaching information

SBA3290 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA3290 Specialization Training II (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports on air, water, land and ice,
environmental and nature knowledge, applications and giving theoretical information Teaching
methods and coaching information
SBA3292 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA3292 Specialization Training II (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3294 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Vücut Geliştirme)

Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme ve temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3294 Specialization Training II (Bodybuilding)
Definition and history, bodybuilding and basic techniques and skills, warm-up exercises,
information on equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications. Teaching methods and coaching
information
SBA 3296 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top, lastik,
vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 3296 Specialization Training II (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories. Teaching methods and coaching information

SBA3298 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3298 Specialization Training II (Canoe)
Description and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, material information used, applications and theories.
Teaching methods and coaching information
SBA 3300 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve
teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3300 Specialized Training II (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, material information used, applications and
theories are given. Teaching methods and coaching information

SBA 3302 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç ve
malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik teorik
bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3302 Specialization Training II (Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, information
on equipment and materials used, examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications. Teaching methods and coaching information
SBA 3304 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3304 Specialization Training II (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3306 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3306 Specialized Training II (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3308 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3308 Specialized Training II (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information

SBA 3310 Uzmanlık Alan Eğitimi II (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3310 Specialized Training II (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3312 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3312 Specialization Training II (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3314 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3314 Specialized Training II (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3316 Uzmanlık Alan Eğitimi II (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3316 Specialized Training II (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3318 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Wushu)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3318 Specialized Training II (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3320 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3320 Specialization Training II (Wind Surfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3322 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3322 Specialization Training II (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 3324 Uzmanlık Alan Eğitimi II (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3324 Specialization Training II (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about teaching methods and coaching information
SBA 3326 Uzmanlık Alan Eğitimi II (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3326 Specialization Training II (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA3328 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3328 Specialization Training II (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, basic stance, field information, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA3330 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3330 Specialization Training II (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball ball practice exercises, basic stance, field information, passing, goal
shots, dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems
and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3332 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Basketbol)
Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3332 Specialization Training II (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field information, basic stances and

sliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information. Teaching methods and coaching information
SBA3334 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas- öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas- öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama) Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA3334 Specialization Training II (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball-specific exercises, basic postures and sliding
steps, basic techniques (finger pass, sideways, jumping, backwards; cuff pass-to, back, side;
bottom serve and tennis serve -cross and parallel area; slam dunk -cross and parallel area;
planjon - somersault, twist, chest forward-sideward; serve, receive dunk) Teaching methods and
coaching information
SBA3336 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Korfbol)
Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve
aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA3336 Specialization Training II (Korfball)
Korfball definition and history, game rules, Korfball-specific warm-up, educational games
specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic stance, field knowledge,
types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 3338 Uzmanlık Alan Eğitimi II(Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 3338 Specialization Training II (Protected Football)

Defined football definition and history, rules of the game, warm-up specific to protected
football, educational games specific to protected football, exercises for getting used to the
protected football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions,
individual and team defense, team attack, game systems and rules. Teaching methods and
coaching information
4. YIL VII. YARIYIL(GÜZ)
SBA 4001 Spor Analizi ve İstatistik
Temel istatistik kavramları, tanımlayıcı istatistikler, aritmetik ortalama, mod, medyan, frekans
dağılım tablosu, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi dağılım ölçüleri, değişkenler, örneklem grubu,
temel SPSS kullanımı ve analiz yöntemleri. Maç analiz metotları kullanarak müsabakanın ve
antrenmanın analizini yapmak Bazı performans ölçüm metotları kullanılarak hem müsabakadaki
hem antrenmandaki performans analizini yapmak

SBA 4001 Sports Analysis and Statistics
Basic statistics concepts, descriptive statistics, arithmetic mean, mode, median, frequency
distribution table, measures of central tendency, measures of central distribution, variables,
sample group, basic SPSS usage and analysis methods. Analyzing the match and training by
using match analysis methods Analyzing the performance both in the competition and in the
training using some performance measurement methods
SBA 4003 Sporda Performans Ölçüm ve Değerlendirme
Sportif performansa ilişkin temel kavramlar, aerobik uygunluk testleri, anaerobik uygunluk
testleri, kassal kuvvet testleri, vücut kompozisyonu testleri, esneklik testleri, çeviklik testleri, hız
testleri,

denge

testleri,

reaksiyon

zamanı

testleri,

beceri

testleri,

test

sonuçlarının

değerlendirilmesi, sportif performans testleri, sonuçları etkileyen faktörler ve testin durdurulması
gerektiren durumlar bireysel ve takım sporlarında uygulanan performans testleri, branşlara özgü
test protokolleri, testin güvenilirliği ve geçerliliği konularını kapsamaktadır.

SBA 4003 Performance Measurement and Evaluation in Sports
Basic concepts of sportive performance, aerobic fitness tests, anaerobic fitness tests, muscular
strength tests, body composition tests, flexibility tests, agility tests, speed tests, balance tests,
reaction time tests, skill tests, evaluation of test results, sportive performance tests, results The
factors affecting the test and the situations that require stopping the test include performance
tests applied in individual and team sports, test protocols specific to branches, reliability and
validity of the test.

SBA 4005 Sporda Teknik Taktik Öğretim İlkeleri
Genel öğrenme ve öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlar ve ilkeler, teknik-taktiklerle ilgili farklı
yöntemlerin incelenmesi, yöntemleri planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, spor
branşlarına özgü teknik ve taktik öğretim yöntemlerinin ilkeleri ve yöntemleri uygulamasında
antrenör ve sporcunun rolü.

SBA 4005 Technical Tactics Teaching Principles in Sports
Definitions and principles related to general learning and teaching methods, examination of
different methods related to technique-tactics, planning, application and evaluation stages of
methods, the role of coach and athlete in the application of principles and methods of technical
and tactical teaching methods specific to sports branches.
SBA 4007 Araştırma Projesi I
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, literatür
tarama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma.

SBA 4007 Research Project I
Preparing a scientific research project on various subjects related to Physical Education and
Sports, literature review, data collection, data evaluation, reporting and presentation of studies.
SBA Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Ders Zorunlu Branş Seçmeli)
(Uzmanlık dersi seçilecektir)
SBA 4223 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kayak)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4223 Specialization Coaching Practice I (Ski)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4225 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Bilek Güreşi)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4225 Specialization Coaching Practice I (Arm Wrestling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4227 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kampçılık ve Mağaracılık)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4227 Specialization Coaching Practice I (Camping and Caving)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4229 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Okçuluk)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4229 Specialization Coaching Practice I (Archery)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these

applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4231 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Rafting)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4231 Specialization Coaching Practice I (Rafting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4233 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Paintball)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4233 Specialization Coaching Practice I (Paintball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4235 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Oryantiring)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4235 Specialization Coaching Practice I (Orienteering)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4237 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Binicilik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4237 Specialization Coaching Practice I (Equestrian)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4239 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Aerobik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4239 Specialization Coaching Practice I (Aerobics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4241 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Dart)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde

uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4241 Specialization Coaching Practice I (Darts)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4243 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Badminton)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4243 Specialization Coaching Practice I (Badminton)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4245 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Step)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4245 Specialization Coaching Practice I (Step)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4247 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Boks)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4247 Specialization Coaching Practice I (Boxing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4249 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Modern Pentatlon)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4249 Specialization Coaching Practice I (Modern Pentathlon)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4251 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Masa Tenisi)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4251 Specialization Coaching Practice I (Table Tennis)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4253 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Bisiklet)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4253 Specialization Coaching Practice I (Cycling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4255 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Eskrim)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4255 Specialization Coaching Practice I (Fencing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4257 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kürek)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4257 Specialization Coaching Practice I (Rowing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4259 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Buz Pateni)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4259 Specialization Coaching Practice I (Ice Skating)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4261 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Yelken)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4261 Specialization Coaching Practice I (Sailing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4263 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Yüzme)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4263 Specialization Coaching Practice I (Swimming)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4265 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Gösteri Cimnastiği)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4265 Specialization Coaching Practice I (Demonstration Gymnastics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4267 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Judo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4267 Specialization Coaching Practice I (Judo)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4269 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Masaj Kız)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4269 Specialization Coaching Practice I (Massage Girl)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4271 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Masaj Erkek)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4271 Specialization Coaching Practice I (Massage Male)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4273 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Atıcılık)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4273 Specialization Coaching Practice I (Shooting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4275 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Triatlon)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4275 Specialization Coaching Practice I (Triathlon)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4277 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Taekwondo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4277 Specialization Coaching Practice I (Taekwondo)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4279 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Güreş)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4279 Specialization Coaching Practice I (Wrestling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4281 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Tenis)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4281 Specialization Coaching Practice I (Tennis)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4283 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4283 Specialization Coaching Practice I (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses

in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4285 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Bowling)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4285 Specialization Coaching Practice I (Bowling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4287 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Bilardo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4287 Specialization Coaching Practice I (Billiards)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4289 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Halter)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4289 Specialization Coaching Practice I (Weightlifting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4291 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kick Boks)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4291 Specialization Coaching Practice I (Kick Boxing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4293 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Artistik Jimnastik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4293 Specialization Coaching Practice I (Artistic Gymnastics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4295 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Dağcılık)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4295 Specialization Coaching Practice I (Mountaineering)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4297 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Doğa Sporları)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4297 Specialization Coaching Practice I (Outdoor Sports)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4299 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Futsal)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4299 Specialization Coaching Practice I (Futsal)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses

in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4301 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Vücut Geliştirme)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4301 Specialization Coaching Practice I (Bodybuilding)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4303 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Pilates)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4303 Specialization Coaching Practice I (Pilates)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4305 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kano)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4305 Specialization Coaching Practice I (Canoe)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4307 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Satranç)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4307 Specialization Coaching Practice I (Chess)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4309 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Fitness)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4309 Specialization Coaching Practice I (Fitness)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4311 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Aikido)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4311 Specialization Coaching Practice I (Aikido)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4313 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Bocce)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4313 Specialization Coaching Practice I (Bocce)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4315 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Buz Hokeyi)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4315 Specialization Coaching Practice I (Ice Hockey)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these

applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4317 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (GoalBall)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4317 Specialization Coaching Practice I (GoalBall)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4319 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Karete)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4319 Specialization Coaching Practice I (Karete)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4321 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Kung Fu)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4321 Specialization Coaching Practice I (Kung Fu)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4323 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (MuayThai)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4323 Specialization Coaching Practice I (MuayThai)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4325 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Wushu)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4325 Specialization Coaching Practice I (Wushu)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4327 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Rüzgâr Sörfü)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4327 Specialization Coaching Practice I (Windsurfing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4329 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Golf)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4329 Specialization Coaching Practice I (Golf)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4331 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (İzcilik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4331 Specialization Coaching Practice I (Scout)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses

in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4333 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Atletizm)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4333 Specialization Coaching Practice I (Athletics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4335 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Futbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4335 Specialization Coaching Practice I (Football)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4337 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Hentbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4337 Specialization Coaching Practice I (Handball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4339 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Basketbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4339 Specialization Coaching Practice I (Basketball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4341 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Voleybol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4341 Specialization Coaching Practice I (Volleyball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4343 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Korfbol)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4343 Specialization Coaching Practice I (Korfball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4345 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Korumalı Futbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4345 Specialization Coaching Practice I (Protected Football)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
Seçmeli Teorik Ders IV (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
SBA 4009 Seçmeli Teorik Ders IV (Özel Alan Hakemlik Eğitimi)
Spor dalına özgü hakemlik eğitimi ve temel uygulamaları.

SBA 4009 Elective Theoretical Course IV (Special Field Referee Education)
Referee education and basic applications specific to sports branch.
SBA 4011 Seçmeli Teorik Ders IV (Gönüllülük Çalışmaları)
Bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam
ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde
alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma ve çözüm üretmeye yönelik projeler

hazırlama, uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar
oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, sosyal çevreye ve toplum yararına olan
çalışmaların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve kazanımların elde edilmesi.

SBA 4011 Elective Theoretical Course IV (Volunteering Studies)
Collaboration between science and art disciplines to work together to solve the problems
identified in the real-life environment outside the campus; In the solution of these problems,
working in coordination with others and preparing projects to produce solutions, using the
expertise equipment in the context of the project for a specific purpose by creating appropriate
compositions with other areas of expertise, taking part in various projects voluntarily within the
framework of social responsibility, helping the social environment and the environment.
Obtaining basic knowledge and gains for the implementation of studies for the benefit of society
in schools.
SBA 4013 Seçmeli Teorik Ders IV (Antrenman planlamasında Güncel Yaklaşımlar)
Antrenman bilimine ilişkin genel ve özel kavramları tanıtmak ve açıklamak, antrenman planlama
yöntemlerini, güncel yaklaşımların öğrenilmesi

SBA 4013 Elective Theoretical Course IV (Current Approaches in Training Planning)
To introduce and explain general and special concepts related to training science, to learn
training planning methods and current approaches.
SBA 4015 Seçmeli Teorik Ders IV (Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri)
Antrenör eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş olduğu
bilgi birikimini değişik düzeydeki okul ve kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri
uygulamaya yönelik çalışmalardır

SBA 4015 Elective Theoretical Course IV (Training Practice and Field Tests)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received trainer training and will be a trainer, in the school and club environment at different
levels, in a way specific to the sport branch he/she chooses. The candidate's gaining experience
with these applications are studies aimed at applying theoretical knowledge.
SBA 4017 Seçmeli Teorik Ders IV (Cankurtaranlık Eğitimi)
Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda, kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek
acil yardım servislerini, insan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini,

solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması durumunda
yapılacak uygulamaları, yaralanma ve ani hastalık durumunda yapılacak ilkyardımın neler
olduğu.

SBA 4017 Elective Theoretical Course IV (Lifeguard Training)
In case of any kind of accident and sudden illness, the emergency plan to be used, the emergency
services that can be helped, the basic principles of the human body, the basic principles of first
aid, the respiratory and circulation problems, the applications to be made in case of cardiac arrest
and airway obstruction, the applications to be made in case of injury and sudden illness. What is
my first aid?
SBA 4019 Seçmeli Teorik Ders IV (Çocuklar için Antrenörlük)
Antrenman peryotlaması ve çocuk antrenmanlarında performans geliştirme antrenmanlarını
hazırlayabilecek antrenörlük bilgi ve becerilerini kazandırma
SBA 4019 Elective Theoretical Course IV (Coaching for Children)
Gaining coaching knowledge and skills that can prepare performance improvement trainings in
training period and children's training.
SBA 4021 Seçmeli Teorik Ders IV (Düzeltici Egzersizler)
Egzersizin bilimsel temelleri, Isınma soğuma egzersizleri, germe egzersizleri ve düzeltici
egzersiz teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
SBA 4021 Elective Theoretical Course IV (Corrective Exercises)
Developing knowledge and skills about scientific foundations of exercise, warm-up and cooldown exercises, stretching exercises and corrective exercise techniques
SBA 4023 Seçmeli Teorik Ders IV (Egzersiz Biyokimyası)
Biyokimya bilimini incelemeyi ve teorik bilgileri egzersiz biyokimyası hakkında temel bilgilerin
öğretilmesi
SBA 4023 Elective Theoretical Course IV (Exercise Biochemistry)
To examine the science of biochemistry and to teach theoretical knowledge and basic
information about exercise biochemistry
SBA 4025 Seçmeli Teorik Ders IV (Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları)
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersiz
reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar

SBA 4025 Elective Theoretical Course IV (Exercise Prescription and Applications)
Definition of health, its basic components, risk factors, pre-exercise assessment, exercise
prescription and application methods, and appropriate sports
SBA 4027 Seçmeli Teorik Ders IV (Engellilerde Egzersiz)
Engelli bireylere yönelik egzersiz uygulamaları yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi
SBA 4027 Elective Theoretical Course IV (Exercise for the Disabled)
Developing knowledge and skills at a level to perform exercise practices for disabled individuals
SBA 4029 Seçmeli Teorik Ders IV (Fair Play)
Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informalFair Play
davranışlarını, FairPlay'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul
beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini,fairPlay'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme
perspektiflerini açıklamak.

SBA 4029 Elective Theoretical Course IV (Fair Play)
To explain the understanding and development of Fair Play in ancient and modern times, Formal
and informal Fair Play behaviors, individual and social factors that make it difficult to act in
accordance with FairPlay, the relationship between school physical education and Fair Play, the
appearance of FairPlay in Turkey and development perspectives.
SBA 4031 Seçmeli Teorik Ders IV (Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler)
Fitness ile ilgili çalışmalar, yeni uygulamaya giren çalışmalar, Fitness geliştirmeye yönelik
olarak yapılan yeni çalışmalar ve kullanılan materyallerin tanıtımı ve kullanımını kapsamaktadır.
SBA 4031 Elective Theoretical Course IV (New Trends in Fitness Practices)
It covers the studies related to fitness, the studies that are newly implemented, the new studies
for the development of fitness, and the introduction and use of the materials used.
SBA 4033 Seçmeli Teorik Ders IV (Grup Dinamiği ve Liderlik)
Liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından liderlin grup
içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.
SBA 4033 Elective Theoretical Course IV (Group Dynamics and Leadership)
To inform students about leadership theories and to evaluate the role and functions of the leader
in the group in terms of group dynamics.

SBA 4035 Seçmeli Teorik Ders IV (Kadın ve Egzersiz)
Kadınları

spora

katılımı

sosyolojik,

psikolojik

performans,

ve

sağlık

yönünden

değerlendirilmesi. Kadın ve erkek sporcular arasındaki temel fizyolojik sağlık ve sosyal kültürel
farklılıkları ortaya koymak, kadınlar için spor ve egzersizlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri.

SBA 4035 Elective Theoretical Course IV (Women and Exercise)
Evaluation of women's participation in sports in terms of sociological, psychological
performance and health. To reveal the basic physiological health and social cultural differences
between female and male athletes, problems encountered in sports and exercises for women and
solutions.
SBA 4037 Seçmeli Teorik Ders IV (Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları)
Ülkemiz dışındaki antrenör eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ülkeler arasında yapı,
seviye ve kademe farklılıkları hakkında bilgi edinilmesi
SBA 4037 Elective Theoretical Course IV (Comparative Trainer Education Programs)
Reviewing coach training programs abroad and obtaining information about structure, level and
level differences between countries
SBA 4039 Seçmeli Teorik Ders IV (Örgütsel Davranış)
Örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi,
değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini temin
etmektir.

SBA 4039 Elective Theoretical Course IV (Organizational Behavior)
To ensure that students have knowledge about the psychological, sociological, economic and
cultural aspects of human behavior in organizations; To ensure the development of
communication skills in directing, changing and controlling human behavior.
SBA 4041 Seçmeli Teorik Ders IV (Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi)
Özel spor kurum ve kuruluşlarda spor yönetimi ve özel spor kuruluşlarının yapısal
analizi
SBA 4041 Elective Theoretical Course IV (Sport Management in Private
Institutions and Organizations)

Sports management in private sports institutions and organizations and structural
analysis of private sports organizations
SBA 4043 Seçmeli Teorik Ders IV (Rekreasyon)
Rekreasyon gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç
eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim
yöntemleri, liderlik ile ilgili tanım ve kavramlar, rekreasyonda liderlik tipleri, rekreasyon
liderinin kişisel özellikleri, amaçlar, işlevleri, görevleri ve eğitimi.

SBA 4043 Elective Theoretical Course IV (Recreation)
Features of recreation development and age groups, education, learning, teaching, child and
youth education, adult education, teaching recreational activities to different age groups,
teaching methods, definitions and concepts related to leadership, leadership types in recreation,
personal characteristics of recreation leader, goals, functions, duties and training.
SBA 4045 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Animatörlüğü)
Rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır
SBA 4045 Elective Theoretical Course IV (Sport Animation)
To develop knowledge and skills of the importance of tourism and sports in the field of
recreation
SBA 4047 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Endüstrisi ve Pazarlama)
Spor endüstrisi ve amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor hizmetlerinin ve
düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış çabalarının planlanması ve
uygulanması süreci anlatılmaktadır.
SBA 4047 Elective Theoretical Course IV (Sports Industry and Marketing)
The process of creating sports services and ideas, pricing, site selection and planning and
implementation of sales efforts is described to ensure change in line with the sports industry and
its goals.
SBA 4049 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Hukuku)
Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularıdır.
SBA 4049 Elective Theoretical Course IV (Sports Law)
Evaluation and examination of legal events and facts in sports are the subjects of this course
SBA 4051 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Kültür ve Felsefesi)

Kültür ve felsefe kavramı tanımlanarak analiz edilecek, kültür incelemeleri ve kuramsal
açılımları hakkında bilgi verilecek, Spor kültür ve felsefesi arasında ilişkileri tartışılacak.
SBA 4051 Elective Theoretical Course IV (Sport Culture and Philosophy)
The concept of culture and philosophy will be defined and analyzed, information will be given
about cultural studies and theoretical expansions. Relations between sports culture and
philosophy will be discussed.

SBA 4053 Seçmeli Teorik Ders IV (Mesleki İngilizce)
Mesleki yabancı dil yeteneklerine teşkil edecek dinleme, okuma, anlama , konuşma ve yazma
yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
SBA 4053 Elective Theoretical Course IV (Professional English)
To help develop listening, reading, comprehension, speaking and writing skills that will
constitute professional foreign language skills.
SBA 4055 Seçmeli Teorik Ders IV (Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme)
Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Sporda
motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü
motivasyon stratejileri.
SBA 4055 Elective Theoretical Course IV (Motivation Techniques and Goal Setting)
What is Motivation, Its Nature and Content (Motivational perspectives, Competence
perspective, The formation of motivation in sports, approaches of different theories and
motivational strategies specific to different situations.
SBA 4057 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Tarihi)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi.

SBA 4057 Elective Theoretical Course IV (History of Sports)
Teaching how the game phenomenon has spread from the first human being to the present and
determining the factors affecting the formation of games in different societies.

SBA 4059 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi
SBA 4059 Elective Theoretical Course IV (History of Sports and Turkish Sports
Organization) Teaching how the game phenomenon has spread from the first human existence
to the present and how to determine the factors affecting the formation of games in different
societies.
SBA 4061 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor Tesisleri planlama ve İşletmeciliği)
Spor tesislerinin yapısı ve planlanması spor işletmelerinde yönetim konularının incelenmesi
SBA 4061 Elective Theoretical Course IV (Sports Facilities Planning and Management)
Structure and planning of sports facilities, examination of management issues in sports
enterprises
SBA 4063 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor ve Siyaset Paradoksu)
Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslar arası spor
politikalarının incelenmesi, spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor
bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.
SBA 4063 Elective Theoretical Course IV (Sports and Politics Paradox)
The relationship of sports with the fields of politics, economy, education, culture and law and
examining international sports policies, discussing current developments in sports and
associating them with the basic concepts of sports sciences.
SBA 4065 Seçmeli Teorik Ders IV (Spor yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar)
Spor yönetiminin motivasyonel yaklaşımları ve çalışmaları motive eden etmenlerin ne olduğu,
yetiştirilmiş bireylerin kültürlerini ve eğitim durumlarına göre nasıl farklılaştığının
belirlenmesini amaçlamaktadır.
SBA 4065 Elective Theoretical Course IV (Motivational Approaches in Sports
Management)
It aims to determine the motivational approaches of sports management and the factors that
motivate the studies, and how the trained individuals differ according to their culture and
educational status.
SBA 4067 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Ekonomi)

Spor ve ekonomi biliminin tanımını yaparak, spor ekonomisinin temelini oluşturan amaçları ve
teknik bilgileri vermektir.
SBA 4067 Elective Theoretical Course IV (Economics in Sports)
By defining the science of sports and economy, it is to give the purposes and technical
information that form the basis of sports economy.

SBA 4069 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Etik Değerler)
Sporda ahlak ve değer yargıları; gibi konuları içermektedir.
SBA 4069 Elective Theoretical Course IV (Ethical Values in Sports)
Moral and value judgments in sports; includes topics such as
SBA 4071 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda İletişim ve Hakla İlişkiler)
Halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; iletişimin spordaki önemi
işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve
engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru
sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.

SBA 4071 Elective Theoretical Course IV (Communication and Public Relations in Sports)
Definition, concepts, qualities, techniques of public relations; The importance of communication
in sports will be covered. Students will learn about communication models, elements, processes,
types, skills and barriers. In addition, students will develop their communication skills and grasp
correct questioning techniques and effective presentation techniques.
SBA 4073 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi)
Spor kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için hizmet üretim sürecinin önemli
bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.
SBA 4073 Elective Theoretical Course IV (Human Resources Management in Sports)
It is the management and administration of the workforce, which is one of the important
components of the service production process in order for sports institutions and organizations to
achieve their goals.
SBA 4075 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Müsabaka Analizi)
Kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi
öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji
gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını

amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar
programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

SBA 4075 Elective Theoretical Course IV (Competition Analysis in Sports)
It aims to learn to analyze the movements applied in their sportive branches qualitatively and
quantitatively, and to reveal the right and wrong sides of the technical analysis of movements by
making use of science branches such as kinesiology, biomechanics, anatomy and pedagogy. In
addition, it is to gain the ability to apply competition analysis for branches with hand notes or
computer programs.
SBA 4077 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Performans Monitörizasyonu)
Sporcu monitörizasyonu (antrenman yükü takibi – gps ve diğer sistemlerin kullanımı,
toparlanma seviyesi takibi vb.) konsepti, amacı, hangi metot ve teknolojilerin kullanıldığı bu
teknolojilerden elde edilen verilerin nasıl analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiği ve bu
analizlerin sonucunda ne tür aksiyonlar alınması gerektiği ile ilgili teorik ve pratik bilgi
öğretilmesini sağlamaktır.

SBA 4077 Elective Theoretical Course IV (Performance Monitoring in Sports)
Athlete monitoring (training load tracking – use of gps and other systems, recovery level
tracking, etc.) To teach theoretical and practical knowledge.
SBA 4079 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi)
Yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin
uygulanması ve değerlendirmesinin öğretilmesini sağlamaktır.
SBA 4079 Elective Theoretical Course IV (Performance Tests and Evaluation in Sports)
To teach the application and evaluation of applications and tests used to determine talent, skill
and performance.
SBA 4081 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Projeler)
Spor projelerinin hazırlamasında ve uygulanmasında temel kazanımlar sağlamak
SBA 4081 Elective Theoretical Course IV (Projects in Sports)
To provide basic gains in the preparation and implementation of sports projects.
SBA 4083 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Psikolojik Yardım Becerileri)
Spor ve spor psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; sporda psikolojik
yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

SBA 4083 Elective Theoretical Course IV (Psychological Assistance Skills in Sports)
Understanding the concepts, rules and terminology related to sport and sport psychology; To
have knowledge about psychological assistance techniques in sports.
SBA 4085 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi)
Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin kazanımını sağlamak.
SBA 4085 Elective Theoretical Course IV (Field and Material Knowledge in Sports)
To ensure the acquisition of necessary knowledge and skills specific to the field of sports.
SBA 4087 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Sosyal Güvenlik)
İş hukuku, iş sözleşmesi, çalışma süreleri Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile
ilgili faaliyetleri yürütebilmek

SBA 4087 Elective Theoretical Course IV (Social Security in Sports)
Labor law, employment contract, working hours To be able to carry out activities related to
human resources in sports clubs and organizations.
SBA 4089 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporda Toplam Kalite)
Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş sonuçlarında
mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır hata prensibine dayalı
olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, sporun tüm iç ve dış çevresinin katılımı ile
gerçekleşmesini yönünde kazanımlar sağlamak.

SBA 4089 Elective Theoretical Course IV (Total Quality in Sports)
Total quality Management; In order to meet the demands and expectations of the customers and
to achieve perfection in business results, to ensure that perfection in all processes is perpetuated
based on the principle of zero error, and to ensure that this continuity is realized with the
participation of all internal and external environments of the sport.
SBA 4091 Seçmeli Teorik Ders IV (Sporun Sosyal Psikolojisi)
Sosyal psikolojinin tanımları Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi ve sporun sosyal psikolojisi
hakkında temel kazanımlar sağlamak.
SBA 4091 Elective Theoretical Course IV (Social Psychology of Sports)
Definitions of social psychology To provide basic acquisitions about the field and history of
social psychology and the social psychology of sport.

SBA 4093 Seçmeli Teorik Ders IV (Yaş Gelişimi ve Basamakları)
Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak temel hareket eğitimi ve antrenman programlarının
hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular incelenerek, gelişmelerine ve yaş gruplarına
göre, uygun programlar ve öneriler içerikte yer almaktadır.

SBA 4093 Elective Theoretical Course IV (Age Development and Steps)
The subjects to be considered in the preparation of basic movement training and training
programs in accordance with the age periods of children are examined, and appropriate programs
and suggestions are included in the content according to their development and age groups.
SBA 4095 Seçmeli Teorik Ders IV (Yaşlılık ve Egzersiz)
Yaşlılık nedir nasıl sınıflanır yaşlıları zinde tutmak için yapılan ön ve son testler ile egzersiz
cinsleri ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
SBA 4095 Elective Theoretical Course IV (Old Age and Exercise)
What is old age and how it is classified. To inform students about pre- and post-tests to keep the
elderly fit, and exercise types and applications.
SBA 4097 Seçmeli Teorik Ders IV (Yerel Yönetimler ve Spor)
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere, okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde
hastanelerde huzurevlerinde, hapishanelerde vd. kapalı ve açık alan tesislerinde e spor yönetimi
hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı.

SBA 4097 Elective Theoretical Course IV (Local Governments and Sports)
In order to maximize the welfare level of the people in the surrounding area where local
governments serve; to people from all social strata, in schools, sports clubs, workplaces,
hospitals, nursing homes, prisons, etc. Explaining how to provide e-sports management service
in indoor and outdoor facilities.

Uzmanlık Alan Eğitimi III

(Ders Zorunlu Branş Seçmeli) (Uzmanlık alanı ile ilgili

aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Specialization Education III (Course Compulsory Branch Elective) (One of the following
courses related to the field of specialization will be chosen)
SBA 4099 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kayak)

Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4099 Specialization Training III (Ski)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories. Teaching methods and coaching information.
SBA 4101 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4101 Specialization Training III (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information.
SBA 4103 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4103 Specialization Training III (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4105 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri.
SBA 4105 Specialization Training III (Archery)
Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories. Teaching
methods and coaching information.
SBA 4107 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Rafting)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4107 Specialization Training III (Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4109 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.
SBA 4109 Specialized Training III (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods
and coaching information.

SBA 4111 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4111 Specialization Training III (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods and
coaching information.
SBA 4113 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4113 Specialized Training III (Equestrian)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4115 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Aerobik)

Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4115 Specialization Training III (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information.
SBA 4117 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.
SBA 4117 Specialization Training III (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4119 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri.

SBA 4119 Specialization Training III (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge. Teaching
methods and coaching information.
SBA 4121 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Step)
Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4121 Specialization Training III (Step)
Giving basic tactical and technical applications, materials used, step studies and theory of
application. Teaching methods and coaching information.

SBA 4123 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4123 Specialized Training III (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theory Teaching methods and coaching information.
SBA 4125 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4125 Specialized Training III (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world. Teaching methods and coaching information.
SBA 4127 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,
forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4127 Specialized Training III (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and Giving
the theory of teaching methods and coaching information
SBA 4129 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4129 Specialization Training III (Cycling)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing. Teaching methods and coaching information.
SBA 4131 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4131 Specialization Training III (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information.
SBA 4133 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4133 Specialization Training III (Rowing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4135 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4135 Specialized Training III (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4137 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4137 Specialization Training III (Sailing)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4139 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4139 Specialized Training III (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4141 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4141 Specialization Training III (Demonstration Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4143 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4143 Specialization Training III (Judo)
Definition, historical development, basic judo techniques, tactics and skills, the rules of the
branch, material and field information such as mats, clothes, competition and refereeing
information and theories. Teaching methods and coaching information.
SBA 4145 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4145 Specialization Training III (Massage Girl)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information

SBA 4147 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4147 Specialization Training III (Massage Male)
General information about the definition of massage, its historical development, benefits, types
of massage, basic techniques and skills. Teaching methods and coaching information.
SBA 4149 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.
SBA 4149 Specialization Training III (Shooting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills related to shooting, game
rules, competition and refereeing information. Teaching methods and coaching information.

SBA 4151 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri
SBA 4151 Specialization Training III (Triathlon)
Definition, historical development, general information about triathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of triathlon, competition, coaching and refereeing in our country and
in the world. Teaching methods and coaching information.
SBA 4153 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Taekwondo)
Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4153 Specialization Training III (Taekwondo)
Definition and history of Taekwondo. Giving the theories of basic technical and tactical
applications, field and material information, generations, competition and refereeing information
theories. Teaching methods and coaching information.
SBA 4155 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Güreş)

Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri.

SBA 4155 Specialization Training III (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories. Teaching
methods and coaching information.
SBA 4157 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4157 Specialized Training III (Tennis)
Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and serve rank tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
Teaching methods and coaching information.
SBA 4159 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4159 Specialization Training III (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing. Teaching methods and coaching information.
SBA 4161 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Bowling)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4161 Specialized Training III (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4163 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4163 Specialization Training III (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4165 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4165 Specialization Training III (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories. Teaching methods and coaching information.
SBA 4167 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4167 Specialized Training III (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4169 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Artistik Jimnastik)
Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.

SBA 4169 Specialization Training III (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4171 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4171 Specialization Training III (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation. Teaching methods and coaching information.
SBA4173 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA4173 Specialization Training III (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports in air, water, land and ice, environmental
and nature information, applications and giving theoretical information. Teaching methods and
coaching information.

SBA 4175 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri.

SBA 4175 Specialization Training III (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules. Teaching methods and coaching information.

SBA 4177 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Vücut Geliştirme)
Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4177 Specialization Training III (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications. Teaching methods and coaching
information.

SBA 4179 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top, lastik,
vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.

SBA 4179 Specialization Training III (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories. Teaching methods and coaching information.
SBA 4181 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4181 Specialization Training III (Canoe)
Description and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, material information used, applications and theories.
Teaching methods and coaching information.
SBA 4183 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve
teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4183 Specialization Training III (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, material information used, applications and
theories are given. Teaching methods and coaching information.

SBA 4185 Uzmanlık Alan Eğitimi III ( Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç ve
malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik teorik
bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4185 Specialized Training III ( Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, information
on equipment and materials used, examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications. Teaching methods and coaching information.
SBA 4187 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4187 Specialized Training III (Aikido)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4189 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4189 Specialized Training III (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4191 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4191 Specialized Training III (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4193 Uzmanlık Alan Eğitimi III (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4193 Specialized Training III (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information.
SBA 4195 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4195 Specialization Training III (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.

SBA 4197 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4197 Specialized Training III (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4199 Uzmanlık Alan Eğitimi III (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4199 Specialized Training III (MuayThai)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4201 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4201 Specialized Training III (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4203 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4203 Specialization Training III (Wind Surfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4205 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Golf)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4205 Specialized Training III (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information.
SBA 4207 Uzmanlık Alan Eğitimi III (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4207 Specialization Training III (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about teaching methods and coaching information.
SBA 4209 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Atletizm)
Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.
SBA 4209 Specialized Training III (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information.
SBA 4211 Uzmanlık Alan Eğitimi III(Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4211 Specialization Training III (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, basic stance, field information, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information.

SBA 4213 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4213 Specialization Training III (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball ball practice exercises, basic stance, field information, passing, goal
shots, dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems
and rules. Teaching methods and coaching information.
SBA 4215 Uzmanlık Alan Eğitimi III(Basketbol)
Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4215 Specialization Training III (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field information, basic stances and
sliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information. Teaching methods and coaching information.
SBA 4217 Uzmanlık Alan Eğitimi III(Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama) Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri.

SBA 4217 Specialization Training III (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball exercises, basic postures and sliding steps,
basic techniques (finger pass - forward, sideways, jumping, backward; cuff pass - forward, back,
side; bottom serve and tennis serve -cross and parallel area; slam dunk -cross and parallel area;

planion - somersault, twist, forward-sideward with chest; serve, receive dunk) Teaching methods
and coaching information.
SBA 4219 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Korfbol)
Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve
aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4219 Specialized Training III (Korfball)
Korfball definition and history, game rules, Korfball-specific warm-up, educational games
specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic stance, field knowledge,
types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information.
SBA 4221 Uzmanlık Alan Eğitimi III (Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri.

SBA 4221 Specialized Training III (Protected Football)

Defined football definition and history, rules of the game, warm-up specific to protected
football, educational games specific to protected football, exercises for getting used to the
protected football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions,
individual and team defense, team attack, game systems and rules. Teaching methods and
coaching information.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi I (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Farklı mesleklerle ilgili tanımların yapılması. Meslek seçimi ve zorlukları, sanatın tarihi, sanat
ve sanatçı perspektifi. Medya, müzik, resim, sergi ve dans gibi etkinliklerinin temelini öğrenme.
SBA 4347 Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (Müzik)
SBA 4349 Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (Resim)
University Common Elective Course I (One of the following courses will be chosen)

Making definitions about different professions. Profession choice and difficulties, history of art,
perspective of art and artist. Learning the basis of activities such as media, music, painting,
exhibition and dance.
SBA 4347 University Common Elective Course (Music)
SBA 4349 University Common Elective Course (Picture)

4. YIL VIII. YARIYIL(BAHAR)
SBA 4002 Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri
Temel kavramlar ve ilkeleri, spor branşlarına özgü kondisyonel nitelikler, kuramsal yaklaşım,
kuvvet, sürat, dayanıklılık ve hareketliliğin geliştirmesine yönelik tekniklerin öğrenimi ve
uygulama şekilleri.
SBA 4002 Conditioning Training and Methods
Basic concepts and principles, fitness specific to sports branches, theoretical approach, learning
and application forms of techniques for the development of strength, speed, endurance and
mobility.
SBA 4004 Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Sporcu performansı ile ilgili kavramlar, ölçme ve değerlendirme kriterleri, basit testlerin
hazırlanması, fiziksel ve psikolojik ölçüm testleri ve uygulama prosedürleri.
SBA 4004 Measurement and Evaluation in Sports
Concepts related to athlete performance, measurement and evaluation criteria, preparation of
simple tests, physical and psychological measurement tests and application procedures.

SBA 4006 Egzersiz ve Yaşam Koçluğu
Tanım ve hedefler, temel koçluk ilkeleri, kişisel imaj ve gelişim, başarıyı hedefleme, empati,
hedefe odaklanma, motivasyon, kendini ifade, iletişim, fiziksel ve psikolojik iyi oluş, doğru
beslenme, optimal kilo.

SBA 4006 Exercise and Life Coaching

Definition and goals, basic coaching principles, personal image and development, targeting
success, empathy, focus on goals, motivation, self-expression, communication, physical and
psychological well-being, proper nutrition, optimal weight.
SBA 4008 Araştırma Projesi II
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri
toplama, verileri değerlendirme, literatür bilgiler ışığında bulguları değerlendirme ve tartışma,
çalışmaları bilimsel kriterlere uygun olarak raporlaştırma ve sunma.
SBA 4008 Research Project II
Preparing a scientific research project on various subjects related to Physical Education and
Sports, collecting data, evaluating data, evaluating and discussing findings in the light of
literature information, reporting and presenting studies in accordance with scientific criteria.
SBA Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Ders Zorunlu Branş Seçmeli)
(Uzmanlık dersi seçilecektir)
SBA 4224 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kayak)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA Specialization Coaching Practice II (Course Compulsory Branch Elective)

(Specialization course will be selected)

SBA 4224 Specialization Coaching Practice II (Ski)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4226 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Bilek Güreşi)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde

uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4226 Specialization Coaching Practice II (Arm Wrestling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4228 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kampçılık ve Mağaracılık)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4228 Specialization Coaching Practice II (Camping and Caving)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4230 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Okçuluk)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4230 Specialization Coaching Practice II (Archery)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses

in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4232 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Rafting)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4232 Specialization Coaching Practice II (Rafting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4234 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Paintball)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4234 Specialization Coaching Practice II (Paintball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4236 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Oryantiring)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.
SBA 4236 Specialization Coaching Practice II (Orienteering)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4238 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Binicilik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4238 Specialization Coaching Practice II (Equestrian)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4240 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Aerobik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4240 Specialization Coaching Practice II (Aerobics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these

applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4242 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Dart)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4242 Specialization Coaching Practice II (Darts)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4244 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Badminton)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü
biçimde uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması.
Teorik bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili
spor dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4244 Specialization Coaching Practice II (Badminton)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4246 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Step)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4246 Specialization Coaching Practice II (Step)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4248 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Boks)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4248 Specialization Coaching Practice II (Boxing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4250 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Modern Pentatlon)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4250 Specialization Coaching Practice II (Modern Pentathlon)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these

applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4252 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Masa Tenisi)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4252 Specialization Coaching Practice II (Table Tennis)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4254 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Bisiklet)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4254 Specialization Coaching Practice II (Cycling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4256 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Eskrim)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4256 Specialization Coaching Practice II (Fencing)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4258 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kürek)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4258 Specialization Coaching Practice II (Rowing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4260 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Buz Pateni)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4260 Specialization Coaching Practice II (Ice Skating)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4262 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Yelken)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4262 Specialization Coaching Practice II (Sailing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4264 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Yüzme)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4264 Specialization Coaching Practice II (Swimming)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4266 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Gösteri Cimnastiği)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4266 Specialization Coaching Practice II (Demonstration Gymnastics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4268 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Judo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4268 Specialization Coaching Practice II (Judo)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4270 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Masaj Kız)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4270 Specialization Coaching Practice II (Massage Girl)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4272 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Masaj Erkek)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4272 Specialization Coaching Practice II (Massage Male)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4274 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Atıcılık)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü
biçimde uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması.
Teorik bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili
spor dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4274 Specialization Coaching Practice II (Shooting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4276 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Triatlon)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4276 Specialization Coaching Practice II (Triathlon)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4278 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Taekwondo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde

uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4278 Specialization Coaching Practice II (Taekwondo)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4280 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Güreş)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4280 Specialization Coaching Practice II (Wrestling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4282 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Tenis)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4282 Specialization Coaching Practice II (Tennis)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these

applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4284 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4284 Specialization Coaching Practice II (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4286 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Bowling)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4286 Specialization Coaching Practice II (Bowling)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4288 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Bilardo)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4288 Specialization Coaching Practice II (Billiards)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4290 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Halter)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4290 Specialization Coaching Practice II (Weightlifting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4292 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kick Boks)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4292 Specialization Coaching Practice II (Kick Boxing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4294 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Artistik Jimnastik)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü
biçimde uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması.
Teorik bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili
spor dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4294 Specialization Coaching Practice II (Artistic Gymnastics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4296 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Dağcılık)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.
SBA4296 Specialization Coaching Practice II (Mountaineering)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4298 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Doğa Sporları)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4298 Specialization Coaching Practice II (Outdoor Sports)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4300 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Futsal)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü
biçimde uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması.
Teorik bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili
spor dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4300 Specialization Coaching Practice II (Futsal)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4302 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Vücut Geliştirme)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4302 Specialization Coaching Practice II (Body Building)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4304 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Pilates)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4304 Specialization Coaching Practice II (Pilates)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4306 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kano)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4306 Specialization Coaching Practice II (Canoe)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA4308 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Satranç)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA4308 Specialization Coaching Practice II (Chess)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4310 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Fitness)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.
SBA 4310 Specialization Coaching Practice II (Fitness)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4312 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Aikido)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4312 Specialization Coaching Practice II (Aikido)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4314 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Bocce)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4314 Specialization Coaching Practice II (Bocce)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4316 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Buz Hokeyi)

Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4316 Specialization Coaching Practice II (Ice Hockey)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4318 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (GoalBall)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4318 Specialization Coaching Practice II (GoalBall)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4320 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Karete)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4320 Specialization Coaching Practice II (Karete)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses

in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4322 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Kung Fu)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4322 Specialization Coaching Practice II (Kung Fu)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4324 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (MuayThai)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4324 Specialization Coaching Practice II (MuayThai)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4326 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Wushu)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik

bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4326 Specialization Coaching Practice II (Wushu)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4328 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Rüzgâr Sörfü)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4328 Specialization Coaching Practice II (Wind Surfing)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4330 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Golf)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4330 Specialization Coaching Practice II (Golf)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4332 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (İzcilik)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.
SBA 4332 Specialization Coaching Practice II (Scouting)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4334 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Atletizm)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.
SBA 4334 Specialization Coaching Practice II (Athletics)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4336 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Futbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4336 Specialization Coaching Practice II (Football)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.

SBA 4338 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Hentbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4338 Specialization Coaching Practice II (Handball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4340 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Basketbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4340 Specialization Coaching Practice II (Basketball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he chooses
in the school club environment at different levels. The candidate will gain experience with these
applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school and club
teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4342 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Voleybol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4342 Specialization Coaching Practice II (Volleyball)

Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he has
chosen in the school club environment at different levels The candidate will gain experience
with these applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In school
and club teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is processed.
SBA 4344 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Korfbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde
uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması. Teorik
bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili spor
dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4344 Specialization Coaching Practice II (Korfball)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he has
chosen in the school club environment at different levels The candidate will gain experience
with these applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In
school and club teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is
processed.
SBA 4346 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II (Korumalı Futbol)
Antrenörlük eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş
olduğu bilgi birikimini değişik düzeydeki okul kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü
biçimde uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması.
Teorik bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Okul ve kulüp takımlarında ilgili
spor dalının antrenörlük uygulama stajı işlenir.

SBA 4346 Specialization Coaching Practice II (Protected Football)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he has
chosen in the school club environment at different levels The candidate will gain experience
with these applications. Studies aimed at reflecting theoretical knowledge into practice. In
school and club teams, the coaching practice internship of the relevant sports branch is
processed.

Seçmeli Teorik Ders V (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Elective Theoretical Course V (One of the following courses will be selected)
SBA 4010 Seçmeli Teorik Ders V (Özel Alan Hakemlik Eğitimi)
Spor dalına özgü hakemlik eğitimi ve temel uygulamaları.

SBA 4010 Elective Theoretical Course V (Special Field Referee Education)
Referee education and basic applications specific to sports branch.
SBA 4012 Seçmeli Teorik Ders V (Gönüllülük Çalışmaları)
Bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam
ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde
alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma ve çözüm üretmeye yönelik projeler
hazırlama, uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar
oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, sosyal çevreye ve toplum yararına olan
çalışmaların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve kazanımların elde edilmesi.

SBA 4012 Elective Theoretical Course V (Volunteer Studies)
Collaboration between science and art disciplines to work together to solve the problems
identified in the real-life environment outside the campus; In the solution of these problems,
working in coordination with others and preparing projects to produce solutions, using the
expertise equipment in the context of the project for a specific purpose by creating appropriate
compositions with other areas of expertise, taking part in various projects voluntarily within the
framework of social responsibility, helping the social environment and the environment.
Obtaining basic knowledge and gains for the implementation of studies for the benefit of society
in schools.
SBA 4014 Seçmeli Teorik Ders V (Antrenman planlamasında Güncel Yaklaşımlar)
Antrenman bilimine ilişkin genel ve özel kavramları tanıtmak ve açıklamak, antrenman planlama
yöntemlerini, güncel yaklaşımların öğrenilmesi.
SBA 4014 Elective Theoretical Course V (Current Approaches in Training Planning)
To introduce and explain general and special concepts related to training science, to learn
training planning methods and current approaches.
SBA 4016 Seçmeli Teorik Ders V (Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri)
Antrenör eğitimi alan ve antrenör olacak adayın antrenörlük mesleği ile ilgili elde etmiş olduğu
bilgi birikimini değişik düzeydeki okul ve kulüp ortamında seçtiği spor dalına özgü biçimde

uygulamaya yansıtması. Adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri
uygulamaya yönelik çalışmalardır.

SBA 4016 Elective Theoretical Course V (Training Practice and Field Tests)
Reflecting the knowledge gained about the coaching profession by the candidate who has
received coaching training and will be a coach, in a way specific to the sport branch he has
chosen in the school and club environment at different levels. The candidate's gaining experience
with these applications is the studies aimed at applying the theoretical knowledge.
SBA 4018 Seçmeli Teorik Ders V (Cankurtaranlık Eğitimi)
Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda, kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek
acil yardım servislerini, insan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini,
solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması durumunda
yapılacak uygulamaları, yaralanma ve ani hastalık durumunda yapılacak ilkyardımın neler
olduğu.

SBA 4018 Elective Theoretical Course V (Lifeguard Training)
In case of any kind of accident and sudden illness, the emergency plan to be used, the emergency
services that can be helped, the basic principles of the human body, the basic principles of first
aid, the respiratory and circulation problems, the applications to be made in case of cardiac arrest
and airway obstruction, the applications to be made in case of injury and sudden illness. What is
my first aid?
SBA 4020 Seçmeli Teorik Ders V (Çocuklar için Antrenörlük)
Antrenman peryotlaması ve çocuk antrenmanlarında performans geliştirme antrenmanlarını
hazırlayabilecek antrenörlük bilgi ve becerilerini kazandırma
SBA 4020 Elective Theoretical Course V (Coaching for Children)
Gaining coaching knowledge and skills that can prepare performance improvement trainings in
training period and children's training.
SBA 4022 Seçmeli Teorik Ders V (Düzeltici Egzersizler)
Egzersizin bilimsel temelleri, Isınma soğuma egzersizleri, germe egzersizleri ve düzeltici
egzersiz teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
SBA 4022 Elective Theoretical Course V (Corrective Exercises)

Developing knowledge and skills related to scientific foundations of exercise, warm-up and
cool-down exercises, stretching exercises and corrective exercise techniques.

SBA 4024 Seçmeli Teorik Ders V (Egzersiz Biyokimyası)
Biyokimya bilimini incelemeyi ve teorik bilgileri egzersiz biyokimyası hakkında temel bilgilerin
öğretilmesi
SBA 4024 Elective Theoretical Course V (Exercise Biochemistry)
To examine the science of biochemistry and to teach theoretical knowledge and basic
information about exercise biochemistry
SBA 4026 Seçmeli Teorik Ders V (Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları)
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersiz
reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar
SBA 4026 Elective Theoretical Course V (Exercise Recipe and Applications)
Definition of health, its basic components, risk factors, pre-exercise assessment, exercise
prescription and application methods, and appropriate sports
SBA 4028 Seçmeli Teorik Ders V (Engellilerde Egzersiz)
Engelli bireylere yönelik egzersiz uygulamaları yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi
SBA 4028 Elective Theoretical Course V (Exercise for the Disabled)
Developing knowledge and skills at a level to perform exercise practices for disabled individuals
SBA 4030 Seçmeli Teorik Ders V (Fair Play)
Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informalFair Play
davranışlarını, FairPlay'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul
beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini,fairPlay'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme
perspektiflerini açıklamak.

SBA 4030 Elective Theoretical Course V (Fair Play)
To explain the understanding and development of Fair Play in ancient and modern times, Formal
and informal Fair Play behaviors, individual and social factors that make it difficult to behave in
accordance with FairPlay, the relationship between school physical education and Fair Play, the
appearance of FairPlay in Turkey and development perspectives.

SBA 4032 Seçmeli Teorik Ders V (Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler)
Fitness ile ilgili çalışmalar, yeni uygulamaya giren çalışmalar, Fitness geliştirmeye yönelik
olarak yapılan yeni çalışmalar ve kullanılan materyallerin tanıtımı ve kullanımını kapsamaktadır.
SBA 4032 Elective Theoretical Course V (New Trends in Fitness Practices)
It includes studies on fitness, studies on new applications, new studies on fitness development,
and the introduction and use of materials used.
SBA 4034 Seçmeli Teorik Ders V (Grup Dinamiği ve Liderlik)
Liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından liderlin grup
içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.
SBA 4034 Elective Theoretical Course V (Group Dynamics and Leadership)
To inform students about leadership theories and to evaluate the role and functions of the leader
in the group in terms of group dynamics.
SBA 4036 Seçmeli Teorik Ders V (Kadın ve Egzersiz)
Kadınları

spora

katılımı

sosyolojik,

psikolojik

performans,

ve

sağlık

yönünden

değerlendirilmesi. Kadın ve erkek sporcular arasındaki temel fizyolojik sağlık ve sosyal kültürel
farklılıkları ortaya koymak, kadınlar için spor ve egzersizlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri.
SBA 4036 Elective Theoretical Course V (Women and Exercise)
Evaluation of women's participation in sports in terms of sociological, psychological
performance and health. To reveal the basic physiological health and social cultural differences
between female and male athletes, problems encountered in sports and exercises for women and
solutions.
SBA 4038 Seçmeli Teorik Ders V (Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları)
Ülkemiz dışındaki antrenör eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ülkeler arasında yapı,
seviye ve kademe farklılıkları hakkında bilgi edinilmesi
SBA 4038 Elective Theoretical Course V (Comparative Trainer Education Programs)
Reviewing coach training programs abroad and obtaining information about structure, level and
level differences between countries
SBA 4040 Seçmeli Teorik Ders V (Örgütsel Davranış)
Örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi,

değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini temin
etmektir.
SBA 4040 Elective Theoretical Course V (Organizational Behavior)
To ensure that students have knowledge about the psychological, sociological, economic and
cultural aspects of human behavior in organizations; To ensure the development of
communication skills in directing, changing and controlling human behavior.
SBA 4042 Seçmeli Teorik Ders V (Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi)
Özel spor kurum ve kuruluşlarda spor yönetimi ve özel spor kuruluşlarının yapısal
analizi
SBA 4042 Elective Theoretical Course V (Sport Management in Private
Institutions and Organizations)
Sports management in private sports institutions and organizations and structural
analysis of private sports organizations
SBA 4044 Seçmeli Teorik Ders V (Rekreasyon)
Rekreasyon gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç
eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim
yöntemleri, liderlik ile ilgili tanım ve kavramlar, rekreasyonda liderlik tipleri, rekreasyon
liderinin kişisel özellikleri, amaçlar, işlevleri, görevleri ve eğitimi.

SBA 4044 Elective Theoretical Course V (Recreation)

Features of recreation development and age groups, education, learning, teaching, child and
youth education, adult education, teaching recreational activities to different age groups,
teaching methods, definitions and concepts related to leadership, leadership types in recreation,
personal characteristics of recreation leader, goals, functions, duties and training.
SBA 4046 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Animatörlüğü)
Rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır.
SBA 4046 Elective Theoretical Course V (Sports Animation)
To develop the knowledge and skills of the importance of tourism and sports in the field of
recreation in the administrative sense.
SBA 4048 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Endüstrisi ve Pazarlama)

Spor endüstrisi ve amaçları doğrultusunda değişimi sağlamak üzere, spor hizmetlerinin ve
düşüncelerinin yaratılması, fiyatlandırılması, yer secimi ve satış çabalarının planlanması ve
uygulanması süreci anlatılmaktadır.

SBA 4048 Elective Theoretical Course V (Sports Industry and Marketing)
The process of creating sports services and ideas, pricing, site selection and planning and
implementation of sales efforts is described to ensure change in line with the sports industry and
its goals.
SBA 4050 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Hukuku)
Spordaki hukuksal olayların ve olguların değerlendirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularıdır.
SBA 4050 Elective Theoretical Course V (Sports Law)
Evaluation and examination of legal events and facts in sports are the subjects of this course.
SBA 4052 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Kültür ve Felsefesi)
Kültür ve felsefe kavramı tanımlanarak analiz edilecek, kültür incelemeleri ve kuramsal
açılımları hakkında bilgi verilecek, Spor kültür ve felsefesi arasında ilişkileri tartışılacak
SBA 4052 Elective Theoretical Course V (Sport Culture and Philosophy)
The concept of culture and philosophy will be defined and analyzed, information will be given
about cultural studies and theoretical expansions, the relations between sports culture and
philosophy will be discussed.
SBA 4054 Seçmeli Teorik Ders V (Mesleki İngilizce)
Mesleki yabancı dil yeteneklerine teşkil edecek dinleme, okuma, anlama , konuşma ve yazma
yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
SBA 4054 Elective Theoretical Course V (Professional English)
To help develop listening, reading, comprehension, speaking and writing skills that will
constitute professional foreign language skills.
SBA 4056 Seçmeli Teorik Ders V (Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme)
Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Sporda
motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü
motivasyon stratejileri. Hedef belirleme
SBA 4056 Elective Theoretical Course V (Motivation Techniques and Goal Setting)
What is Motivation, Its Nature and Content (Motivational perspectives, Competence perspective,
The formation of motivation in sports, approaches of different theories and motivational
strategies specific to different situations. Goal setting.

SBA 4058 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Tarihi)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA 4058 Elective Theoretical Course V (History of Sports)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 4060 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı)
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl
yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesinin öğretilmesi

SBA 4060 Elective Theoretical Course V (History of Sports and Turkish Sports
Organization)
Teaching how the phenomenon of games has spread from the days of the first human being to
the present and determining the factors affecting the formation of games in different societies.
SBA 4062 Seçmeli Teorik Ders V (Spor Tesisleri planlama ve İşletmeciliği)
Spor tesislerinin yapısı ve planlanması spor işletmelerinde yönetim konularının incelenmesi
SBA 4062 Elective Theoretical Course V (Sports Facilities Planning and Management)
Structure and planning of sports facilities, examination of management issues in sports
enterprises
SBA 4064 Seçmeli Teorik Ders V (Spor ve Siyaset Paradoksu)
Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslar arası spor
politikalarının incelenmesi, spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor
bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.

SBA 4064 Elective Theoretical Course V (Sports and Politics Paradox)
The relationship of sports with the fields of politics, economy, education, culture and law and
examining international sports policies, discussing current developments in sports and
associating them with the basic concepts of sports sciences.
SBA 4066 Seçmeli Teorik Ders V (Spor yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar)

Spor yönetiminin motivasyonel yaklaşımları ve çalışmaları motive eden etmenlerin ne olduğu,
yetiştirilmiş bireylerin kültürlerini ve eğitim durumlarına göre nasıl farklılaştığının
belirlenmesini amaçlamaktadır.

SBA 4066 Elective Theoretical Course V (Motivational Approaches in Sports
Management)
It aims to determine the motivational approaches of sports management and the factors that
motivate the studies, and how the trained individuals differ according to their culture and
educational status.
SBA 4068 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Ekonomi)
Spor ve ekonomi biliminin tanımını yaparak, spor ekonomisinin temelini oluşturan amaçları ve
teknik bilgileri vermektir
SBA 4068 Elective Theoretical Course V (Economics in Sports)
By defining the science of sports and economics, it is to give the purposes and technical
information that form the basis of the sports economy.
SBA 4070 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Etik Değerler)
Sporda ahlak ve değer yargıları; gibi konuları içermektedir
SBA 4070 Elective Theoretical Course V (Ethical Values in Sports)
Moral and value judgments in sports; includes topics such as
SBA 4072 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda İletişim ve Hakla İlişkiler)
Halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; iletişimin spordaki önemi
işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve
engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru
sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.
SBA 4072 Elective Theoretical Course V (Communication and Public Relations in Sports)
Definition, concepts, qualities, techniques of public relations; The importance of communication
in sports will be covered. Students will learn about communication models, elements, processes,
types, skills and barriers. In addition, students will develop their communication skills and grasp
correct questioning techniques and effective presentation techniques.

SBA 4074 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi)
Spor kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşabilmesi için hizmet üretim sürecinin önemli
bileşkelerinden birisi olan işgücünün sevk ve idaresidir.

SBA 4074 Elective Theoretical Course V (Human Resources Management in Sports)
It is the management and administration of the workforce, which is one of the important
components of the service production process in order for sports institutions and organizations to
achieve their goals.
SBA 4076 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Müsabaka Analizi)
Kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi
öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji
gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını
amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar
programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

SBA 4076 Elective Theoretical Course V (Competition Analysis in Sports)
It aims to learn to analyze the movements applied in their own sportive branches qualitatively
and quantitatively and to reveal the right and wrong sides of the technical analysis of movements
by using science branches such as kinesiology, biomechanics, anatomy and pedagogy. In
addition, it is to gain the ability to apply competition analysis for branches with hand notes or
computer programs.
SBA 4078 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Performans Monitörizasyonu)
Sporcu monitörizasyonu (antrenman yükü takibi – gps ve diğer sistemlerin kullanımı,
toparlanma seviyesi takibi vb.) konsepti, amacı, hangi metot ve teknolojilerin kullanıldığı bu
teknolojilerden elde edilen verilerin nasıl analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiği ve bu
analizlerin sonucunda ne tür aksiyonlar alınması gerektiği ile ilgili teorik ve pratik bilgi
öğretilmesini sağlamaktır.

SBA 4078 elective theoretical course V (Performance Monitoring in sports)
Athlete monitoring (training load tracking – use of gps and other systems, recovery level
tracking, etc.) concept, purpose, which methods and technologies are used how the data obtained
from these technologies should be analyzed and interpreted and what actions should be taken as
a result of these analyses to provide theoretical and practical knowledge.
SBA 4080 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi)
Yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin
uygulanması ve değerlendirmesinin öğretilmesini sağlamaktır.
SBA 4080 Elective Theoretical Course V (Performance Tests and Evaluation in Sports)
To teach the application and evaluation of applications and tests used to determine talent, skill
and performance.

SBA 4082 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Projeler)
Spor projelerinin hazırlamasında ve uygulanmasında temel kazanımlar sağlamak
SBA 4082 Elective Theoretical Course V (Projects in Sports)
To provide basic gains in the preparation and implementation of sports projects
SBA 4084 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Psikolojik Yardım Becerileri)
Spor ve spor psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; sporda psikolojik
yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
SBA 4084 Elective Theoretical Course V (Psychological Assistance Skills in Sports)
Understanding the concepts, rules and terminology related to sport and sport psychology; To
have knowledge about psychological assistance techniques in sports.
SBA 4086 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi)
Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin kazanımını sağlamak
SBA 4086 Elective Theoretical Course V (Field and Material Knowledge in Sports)
To ensure the acquisition of necessary knowledge and skills specific to the field of sports
SBA 4088 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Sosyal Güvenlik)
İş hukuku, iş sözleşmesi, çalışma süreleri Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile
ilgili faaliyetleri yürütebilmek
SBA 4088 Elective Theoretical Course V (Social Security in Sports)
Labor law, employment contract, working hours Being able to carry out activities related to
human resources in sports clubs and organizations.
SBA 4090 Seçmeli Teorik Ders V (Sporda Toplam Kalite)
Toplam kalite yönetimi; müşteri, istek ve beklentilerinin karşılanması ve iş sonuçlarında
mükemmelliğe ulaşılabilmesi için, tüm süreçlerde kusursuzluğun, sıfır hata prensibine dayalı
olarak sürekli kılınmasını ve bu sürekliliğin, sporun tüm iç ve dış çevresinin katılımı ile
gerçekleşmesini yönünde kazanımlar sağlamak

SBA 4090 Elective Theoretical Course V (Total Quality in Sports)
Total quality Management; In order to meet the demands and expectations of the customers and
to achieve excellence in business results, to ensure that perfection in all processes is perpetuated
based on the principle of zero error and this continuity is realized with the participation of all
internal and external environments of sports.

SBA 4092 Seçmeli Teorik Ders V (Sporun Sosyal Psikolojisi)
Sosyal psikolojinin tanımları Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi ve sporun sosyal psikolojisi
hakkında temel kazanımlar sağlamak
SBA 4092 Elective Theoretical Course V (Social Psychology of Sport)
Definitions of social psychology To provide basic acquisitions about the field and history of
social psychology and the social psychology of sport.
SBA 4094 Seçmeli Teorik Ders V (Yaş Gelişimi ve Basamakları)
Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak temel hareket eğitimi ve antrenman programlarının
hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular incelenerek, gelişmelerine ve yaş gruplarına
göre, uygun programlar ve öneriler içerikte yer almaktadır.

SBA 4094 Elective Theoretical Course V (Age Development and Steps)
The subjects to be considered in the preparation of basic movement training and training
programs in accordance with the age periods of the children are examined, and appropriate
programs and suggestions are included in the content according to their development and age
groups.
SBA 4096 Seçmeli Teorik Ders V (Yaşlılık ve Egzersiz)
Yaşlılık nedir nasıl sınıflanır yaşlıları zinde tutmak için yapılan ön ve son testler ile egzersiz
cinsleri ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
SBA 4096 Elective Theoretical Course V (Old Age and Exercise)
What is old age, how is it classified, to inform students about pre- and post-tests and exercise
types and practices to keep the elderly fit
SBA 4098 Seçmeli Teorik Ders V (Yerel Yönetimler ve Spor)
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyini en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere, okullarda, spor kulüplerinde, işyerlerinde
hastanelerde huzurevlerinde, hapishanelerde vd. kapalı ve açık alan tesislerinde e spor yönetimi
hizmetinin nasıl sunulacağının anlatımı.

SBA 4098 Elective Theoretical Course V (Local Governments and Sports)
In order to maximize the welfare level of the people in the surrounding area where local
governments serve; to people from all social strata, in schools, sports clubs, workplaces,
hospitals, nursing homes, prisons, etc. Explanation of how sports management service will be
provided in indoor and outdoor facilities.

Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Ders Zorunlu Branş Seçmeli) (Uzmanlık alanı ile ilgili aşağıdaki
derslerden biri seçilecektir)
Specialization Education IV (Course Compulsory Branch Elective) (One of the following
courses related to the field of specialization will be chosen)
SBA 4100 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kayak)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kayak ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, kayak
takımı, mont, pantolon, gözlük vb. gibi kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4100 Specialization Training IV (Ski)
Description and history, basic techniques and skills, basic postures and positions related to
skiing, ski suits, coats, trousers, glasses, etc. Giving information about the materials used,
applications and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 4102 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Bilek Güreşi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve oyun kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4102 Specialization Training IV (Arm Wrestling)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and game rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 4104 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kampçılık ve Mağaracılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel kampçılık eğitimi teknik, taktik ve beceriler, kamp sahaları, gerekli
malzeme ve kurallar, hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4104 Specialization Training IV (Camping and Caving)
Definition, historical development, basic camping training techniques, tactics and skills, camp
sites, necessary materials and rules, general information about. Teaching methods and coaching
information

SBA 4106 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Okçuluk)
Tanım ve tarihçesi, temel teknikler, okçuluk ile ilgili temel duruş ve pozisyonlar, ok, yay gibi
kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri
SBA 4106 Specialization Training IV (Archery)

Definition and history, basic techniques, basic postures and positions related to archery,
information on materials used such as arrows, bows, applications and theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 4108 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Rafting)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, malzeme ve kurallar, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4108 Specialization Training IV (Rafting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, materials and rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4110 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Paintball)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve paintball oyun
kuralları, müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri
SBA 4110 Specialized Training IV (Paintball)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
paintball game rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods
and coaching information
SBA 4112 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Oryantiring)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve oryantring kuralları,
müsabaka ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4112 Specialization Training IV (Orienteering)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, field, equipment and
orientring rules, general information about competition and refereeing. Teaching methods and
coaching information

SBA 4114 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Binicilik)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve binicilik kuralları, müsabaka ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4114 Specialization Training IV (Equestrian)

Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and riding rules,
general information about competition and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4116 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Aerobik)
Aerobik ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, aerobik çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4116 Specialization Training IV (Aerobics)
Giving basic tactical and technical applications of aerobics, materials used, aerobic studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information
SBA 4118 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Dart)
Tanımı ve tarihçesi, oyun bilgileri, kullanılan malzeme, ok, tahta bilgileri, temel teknikler,
müsabaka, hakemlik bilgileri ve teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri
SBA 4118 Specialization Training IV (Darts)
Definition and history, game information, materials used, arrows, board information, basic
techniques, competition, refereeing information and theories. Teaching methods and coaching
information
SBA 4120 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Badminton)
Tarihçesi, Türkiye’de badminton, dünyada badminton, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda malzeme tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki
ölçülerin tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole,
backhand vole, smaç ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri
SBA 4120 Specialization Training IV (Badminton)
History, badminton in Turkey, badminton in the world, rules of the game, introduction of
equipment in single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction
of singles and doubles measures, explanation of technical terms, forehand, backhand, forehand
vole, backhand vole , dunk and serve, general information about refereeing knowledge. Teaching
methods and coaching information
SBA 4122 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Step)

Step ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, kullanılan malzeme, step çalışmaları ve
uygulamanın teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4122 Specialization Training IV (Step)
Giving basic tactical and technical applications about step, materials used, step studies and
theory of application. Teaching methods and coaching information
SBA 4124 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Boks)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, boks sporuna ait ısınma ve aldatma çalışmaları, vuruş
teknikleri, saha ve kıyafet bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin
verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4124 Specialization Training IV (Boxing)
Definition and history, basic techniques, warm-up and cheating exercises of boxing, hitting
techniques, field and dress information, competition and refereeing information and application
theories Teaching methods and coaching information
SBA 4126 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Modern Pentatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada pentatlon, temel teknik, ve beceriler, malzeme ve
pentatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 4126 Specialized Training IV (Modern Pentathlon)
Definition, historical development, general information about pentathlon, basic techniques and
skills, equipment and rules of pentathlon, competition, coaching and refereeing in our country
and in the world. Teaching methods and coaching information
SBA 4128 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Masa Tenisi)
Tarihçesi, Türkiye’de masa tenisi, dünyada masa tenisi, oyun kuralları, tekli ve çiftli
müsabakalarda oyun kuralları, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teknik terimlerin açıklanması,
forehand, backhand, ve servis, hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler ve teorilerinin verilmesi
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4128 Specialization Training IV (Table Tennis)
Its history, table tennis in Turkey, table tennis in the world, game rules, game rules in single and
double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, explanation of technical terms,
forehand, backhand, and service, general information about refereeing information and Giving
the theory of teaching methods and coaching information

SBA 4130 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Bisiklet)
Tanımı, tarihi gelişimi, yarış türleri, malzeme ve kurallar, hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4130 Specialization Training IV (Bicycle)
Definition, historical development, race types, materials and rules, general information about
refereeing. Teaching methods and coaching information
SBA 4132 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Eskrim)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve eskrim kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4132 Specialization Training IV (Fencing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, equipment and fencing rules,
general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 4134 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kürek)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4136 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Buz Pateni)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4136 Specialized Training IV (Ice Skating)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information

SBA 4138 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Yelken)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4138 Specialization Training IV (Sailing)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4140 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Yüzme)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4140 Specialization Training IV (Swimming)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing. Teaching methods and coaching
information
SBA 4142 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Gösteri Cimnastiği)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4144 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Judo)
Tanımı, tarihi gelişimi, judo temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, minder, kıyafet
gibi kullanılan malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4146 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Masaj Kız)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4148 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Masaj Erkek)
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, yararları, masaj türleri temel teknikler ve becerileri hakkında
genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4150 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Atıcılık)
Tanımı, tarihi gelişimi, atıcılık ile ilgili temel teknik, taktik ve beceriler, oyun kuralları,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4152 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Triatlon)
Tanımı, tarihi gelişimi, ülkemizde ve dünyada triatlon, temel teknik ve beceriler, malzeme ve
triatlon kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri
ve antrenörlük bilgileri

SBA 4154 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Taekwondo)
Tanım ve tarihçesi, Taekwondo ile ilgili temel teknik ve taktik uygulamalarının teorilerinin
verilmesi, saha ve malzeme bilgisi, kuşaklar, müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4156 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Güreş)
Tanımı ve tarihçesi, temel teknikler, güreşe ait ısınma ve eşli çalışmalar, saha ve kıyafet bilgileri,
müsabaka ve hakemlik bilgileri ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri
SBA 4156 Specialization Training IV (Wrestling)
Definition and history, basic techniques, warm-up and paired exercises of wrestling, field and
dress information, competition and refereeing information and application theories. Teaching
methods and coaching information
SBA 4158 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Tenis)
Tarihçesi, Türkiye’de tenis, dünyada tenis, oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda malzeme
tanıtılması, raket, top, file, kıyafet, saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması,
teknik terimlerin açıklanması, forehand backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis
dereceli turnuvaları, 1.derece turnuvalar ve 2.derece turnuvalar, klasman turnuvalar, hakemlik
bilgisi hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4158 Specialization Training IV (Tennis)

Its history, tennis in Turkey, tennis in the world, rules of the game, introduction of materials in
single and double competitions, racket, ball, net, clothing, field size, introduction of singles and
doubles measurements, explanation of technical terms, forehand backhand, forehand vole,
backhand vole, General information about dunk and service ranked tournaments, 1st degree
tournaments and 2nd degree tournaments, classification tournaments, refereeing information.
Teaching methods and coaching information
SBA 4160 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Sportif Ritmik Cimnastik Kız)
Tanımı, tarihi gelişimi, ritmik jimnastik üzerine temel bilgiler, ritmik jimnastik türleri ve
beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4160 Specialization Training IV (Sporty Rhythmic Gymnastics Girl)
Definition, historical development, basic information on rhythmic gymnastics, types and skills of
rhythmic gymnastics, materials and rules, general information about competition, coach and
refereeing. Teaching methods and coaching information
SBA 4162 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Bowling)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4162 Specialization Training IV (Bowling)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4164 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Bilardo)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4164 Specialization Training IV (Billiards)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4166 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Halter)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, branşa ait kurallar, koparma, silkme
temel teknikler, malzeme ve saha bilgileri, müsabaka ve hakemlik bilgileri ve teorilerinin
verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4166 Specialization Training IV (Weightlifting)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules of the branch,
snatch, clean and jerk basic techniques, material and field information, competition and
refereeing information and theories. Teaching methods and coaching information
SBA 4168 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kick Boks)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4168 Specialized Training IV (Kick Boxing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4170 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Artistik Jimnastik)

Tanımı, tarihi gelişimi, cimnastik temel teknik, taktik ve beceriler, saha, malzeme ve kurallar,
müsabaka ve hakemlik bilgileri teorilerinin verilmesi Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4170 Specialization Training IV (Artistic Gymnastics)
Definition, historical development, basic techniques, tactics and skills of gymnastics, field,
materials and rules, competition and refereeing information. Teaching methods and coaching
information
SBA 4172 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Dağcılık)
Tanım, tarihi gelişimi doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık,
doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış-iniş, etkinlik planlama ve değerlendirme. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4172 Specialization Training IV (Mountaineering)
Definition, historical development, characteristics of natural life, environmental protection,
hiking, directional knowledge, camping, survival in nature, safety, climbing-descent, event
planning and evaluation. Teaching methods and coaching information
SBA4174 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Doğa Sporları)
Doğa sporları tanım ve tarihçesi, havada, suda, karada ve buz üzerinde doğa sporları, çevre ve
doğa bilgisi, uygulamalar ve teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri
SBA4174 Specialization Training IV (Outdoor Sports)
Definition and history of outdoor sports, outdoor sports on air, water, land and ice,
environmental and nature information, applications and giving theoretical information. Teaching
methods and coaching information
SBA 4176 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Futsal)
Futsal tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futsala özgü ısınma, futsala özgü eğitsel oyunlar, futsal
topuna alışma egzersizleri, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve
antrenörlük bilgileri

SBA 4176 Specialization Training IV (Futsal)
Futsal definition and history, game rules, futsal-specific warm-up, futsal-specific educational
games, futsal ball familiarization exercises, basic stance, passing, ball control, dribbling,
deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game systems and
rules. Teaching methods and coaching information
SBA 4178 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Vücut Geliştirme)

Tanım ve tarihçesi, vücut geliştirme temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan
araç gereç ve malzeme bilgisi, vücut geliştirme antrenman örnekleri ve uygulamaları,
uygulamalara yönelik teorik bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4178 Specialization Training IV (Bodybuilding)
Definition and history, basic techniques and skills of bodybuilding, warm-up exercises,
knowledge of equipment and materials used, examples and applications of bodybuilding
training, giving theoretical information about applications. Teaching methods and coaching
information
SBA 4180 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Pilates)
Pilates ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamaları, pilatesde kullanılan mat, çember, top, lastik,
vb. malzeme bilgisi ve uygulama teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri
SBA 4180 Specialization Training IV (Pilates)
Basic tactical and technical applications of Pilates, mat, hoop, ball, rubber, etc. used in pilates.
material knowledge and application theories. Teaching methods and coaching information
SBA 4182 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kano)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kano çeşitleri, tekli ve çiftli çalışmalar, suda ve
karada egzersiz türleri, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve teorilerinin verilmesi.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4182 Specialization Training IV (Canoe)
Definition and history, basic techniques and skills, canoe types, single and double exercises,
types of exercises in water and on land, information on the materials used, applications and
theories. Teaching methods and coaching information
SBA 4184 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Satranç)
Tanım ve tarihçesi, temel teknik ve beceriler, kullanılan malzeme bilgileri, uygulamalar ve
teorilerinin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4184 Specialization Training IV (Chess)
Definition and history, basic techniques and skills, material information used, applications and
theories are given. Teaching methods and coaching information

SBA 4186 Uzmanlık Alan Eğitimi IV ( Fitness)
Tanım ve tarihçesi, fitness temel teknik ve becerileri, ısınma hareketleri, kullanılan araç gereç ve
malzeme bilgisi, fitness antrenman örnekleri ve uygulamaları, uygulamalara yönelik teorik
bilgilerin verilmesi. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4186 Specialization Training IV (Fitness)
Definition and history, basic techniques and skills of fitness, warm-up movements, information
on equipment and materials used, examples and applications of fitness training, giving
theoretical information about applications. Teaching methods and coaching information
SBA 4188 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Aikido)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4188 Specialization Training IV (Aikido)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4190 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Bocce)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4190 Specialized Training IV (Bocce)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4192 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Buz Hokeyi)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4192 Specialized Training IV (Ice Hockey)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4192 Specialized Training IV (Ice Hockey)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4194 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (GoalBall)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4194 Specialization Training IV (GoalBall)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4196 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Karete)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4196 Specialization Training IV (Karete)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information

SBA 4198 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Kung Fu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4198 Specialized Training IV (Kung Fu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4200 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (MuayThai)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4200 Specialized Training IV (MuayThai)

Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4202 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Wushu)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4202 Specialized Training IV (Wushu)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4204 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Rüzgâr Sörfü)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4204 Specialization Training IV (Wind Surfing)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4206 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Golf)
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka, antrenör ve
hakemlik hakkında genel bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4206 Specialization Training IV (Golf)
Definition, historical development, basic techniques and skills, materials and rules, general
information about competition, coach and refereeing Teaching methods and coaching
information
SBA 4208 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (İzcilik)
İzciliğin tanımı, izci liderliği, liderlik türleri, temel kamp teknikleri ve kuralları, hakkında genel
bilgiler Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4208 Specialization Training IV (Scouting)
Definition of scouting, scout leadership, leadership types, basic camp techniques and rules,
general information about teaching methods and coaching information
SBA 4210 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Atletizm)

Atletizmin tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve beceriler, malzeme ve kuralları, müsabaka,
antrenör ve hakemlik hakkında genel bilgiler. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4210 Specialization Training IV (Athletics)
Definition of athletics, its historical development, basic techniques and skills, materials and
rules, general information about competition, coaching and refereeing. Teaching methods and
coaching information
SBA 4212 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Futbol)
Futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, futbola özgü ısınma, futbola özgü eğitsel oyunlar,
futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, top kontrolü, top sürme,
aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve
kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri
SBA 4212 Specialization Training IV (Football)
Football definition and history, game rules, soccer-specific warm-up, soccer-specific educational
games, soccer ball familiarization exercises, basic stance, field information, passing, ball control,
dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team attack, game
systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 4214 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Hentbol)
Hentbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, hentbola özgü ısınma, hentbola özgü eğitsel oyunlar,
hentbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgileri, pas, kale atışları, top sürme ve tip
yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4214 Specialized Training IV (Handball)
Definition and history of handball, game rules, handball-specific warm-up, handball-specific
educational games, handball ball practice exercises, basic stance, field information, passing, goal
shots, dribbling and tipping, deceptions, individual and team defense, team attack, game systems
and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 4216 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Basketbol)
Basketbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, basketbola özgü ısınma, basketbola özgü eğitsel
oyunlar, basketbol topuna alışma egzersizleri, saha bilgileri, temel duruşlar ve kayma adımları,
temel teknikler, top sürme, pas çeşitleri, aldatmalar, savunma ve hücum taktikleri, müsabaka ve
hakem bilgileri. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4216 Specialization Training IV (Basketball)
Definition and history of basketball, game rules, basketball-specific warm-up, basketballspecific educational games, basketball practice exercises, field information, basic stances and
gliding steps, basic techniques, dribbling, types of passes, deceptions, defensive and offensive
tactics, competition and referee information. Teaching methods and coaching information
SBA 4218 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Voleybol)
Voleybol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, saha bilgisi, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü
eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel
teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan
servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla,
burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama) Öğretim yöntemleri ve antrenörlük
bilgileri

SBA 4218 Specialization Training IV (Volleyball)
Definition and history of volleyball, game rules, field knowledge, volleyball-specific warm-up,
volleyball-specific educational games, volleyball exercises, basic postures and sliding steps,
basic techniques (finger pass - forward, sideways, jumping, backward; cuff pass - forward, back,
side; bottom serve and tennis serve -cross and parallel area; slam dunk -cross and parallel area;
planjon - somersault, twist, chest forward-sideward; serve, receive dunk) Teaching methods and
coaching information
SBA 4220 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Korfbol)
Korfbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korfbola özgü ısınma, korfbola özgü eğitsel oyunlar,
korfbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve
aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Öğretim
yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4220 Specialization Training IV (KSorfball)
Description and history of Korfball, rules of the game, warm-ups specific to Korfball,
educational games specific to Korfball, exercises for getting used to the Korfball ball, basic
stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions, individual and team defense,
team attack, game systems and rules. Teaching methods and coaching information
SBA 4222 Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Korumalı Futbol)
Korumalı futbol tanım ve tarihçesi, oyun kuralları, korumalı futbola özgü ısınma, korumalı
futbola özgü eğitsel oyunlar, korumalı futbol topuna alışma egzersizleri, temel duruş, saha
bilgisi, pas çeşitleri, top sürme ve aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun
sistemleri ve kurallar. Öğretim yöntemleri ve antrenörlük bilgileri

SBA 4222 Specialized Training IV (Protected Football)
Defined football definition and history, rules of the game, warm-up specific to protected
football, educational games specific to protected football, exercises for getting used to the
protected football, basic stance, field knowledge, types of passes, dribbling and deceptions,
individual and team defense, team attack, game systems and rules. Teaching methods and
coaching information
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi II (Aşağıdaki derslerden biri seçilecektir)
Farklı mesleklerle ilgili tanımların yapılması. Meslek seçimi ve zorlukları, sanatın tarihi, sanat
ve sanatçı perspektifi. Medya, müzik, resim, sergi ve dans gibi etkinliklerinin temelini öğrenme.
University Common Elective II (One of the following courses will be chosen)
Making definitions about different professions. Profession choice and difficulties, history of art,
perspective of art and artist. Learning the basis of activities such as media, music, painting,
exhibition and dance.
SBA 4348 Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (Müzik)
SBA 4350 Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (Resim)
SBA 4348 University Common Elective Course (Music)
SBA 4350 University Common Elective Course (Picture)

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
1.YIL I. YARIYIL (GÜZ)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

U

K

AKTS

AİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

TRD101

Türk Dili I

2

0

2

2

YDİ101

Yabancı Dil I

2

0

2

3

SBA1001

Spor Bilimine Giriş

2

0

2

4

SBA1003

Temel Hareket Eğitimi

2

1

2,5

5

SBA1005

Atletizm

1

2

2

5

SBA1007

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

2

0

2

4

SBA1009

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

2

2

3

5

2

-

SBA 1011

Üniversite Yaşamına Uyum

2

DİJ111

Dijital Okuryazarlık

2

0

2

3

19

5

21,5

33

I.YARIYIL TOPLAMI

-

1.YIL II. YARIYIL (BAHAR)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

U

K

AKTS

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

TRD102

Türk Dili II

2

0

2

2

YDİ102

Yabancı Dil II

2

0

2

3

SBA1002

Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

4

SBA1004

Yüzme

1

2

2

5

SBA1006

Temel Cimnastik

1

2

2

5

SBA1008

Anatomi

2

0

2

5

SBA1010

Antrenörlük Etiği ve Sporda Çocuk Koruma

2

2

3

4

-

2

1

-

14

8

18

30

SBA1012

Kamp (Yaz/Kış)
II. YARIYIL TOPLAMI

2.YIL III. YARIYIL (GÜZ)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

U

K

AKTS

SBA2001

Egzersiz Fizyolojisi I

2

1

2,5

3

SBA2003

Sporda Yönetim ve Organizasyon

2

0

2

3

SBA2005

Psikomotor Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

3

SBA2007

Eğitsel Oyunlar

2

1

2,5

3

SBA2009

Sporda Öğretim Yöntemleri

2

0

2

3

SBA2011

Kinesiyoloji

2

0

2

3

SBA2013

Spor Masajı

1

1

1,5

2

SBA

Seçmeli Bireysel Sporlar I

1

2

2

5

SBA

Seçmeli Takım Sporları I

1

2

2

5

15

7

18,5

30

U

K

AKTS

III. YARIYIL TOPLAMI

2.YIL IV. YARIYIL (BAHAR)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

SBA2002

Egzersiz Fizyolojisi II

2

1

2,5

5

SBA2004

Sporda Beslenme

2

0

2

3

SBA2006

Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon

2

0

2

3

SBA2008

Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü

2

0

2

3

SBA2010

Spor Sosyolojisi

2

0

2

3

SBA

Seçmeli Teorik Ders I

2

0

2

3

SBA

Seçmeli Bireysel Sporlar II (Daha önceki
dönemde seçilenden farklı bir ders seçilecektir)

1

2

2

5

SBA

Seçmeli Takım Sporları II (Daha önceki
dönemde seçilenden farklı bir ders seçilecektir)

1

2

2

5

14

5

16,5

30

IV. YARIYIL TOPLAMI

3.YIL V. YARIYIL (GÜZ)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

U

K

AKTS

SBA3001

Antrenman Bilimi I

2

2

3

5

SBA3003

Spor Psikolojisi

2

0

2

3

SBA3005

Çocuk ve Spor

2

0

2

3

SBA3007

Sporda Beceri Öğrenimi

2

0

2

3

SBA3009

Ergojenik Yardım ve Dopingle Mücadele

2

0

2

3

SBA

Seçmeli Teorik Ders II (Daha önceki
dönemlerde seçilenden farklı bir ders
seçilecektir)

2

0

2

3

Seçmeli Bireysel Sporlar III (Daha önceki
dönemlerde seçilenlerden farklı bir ders
seçilecektir)

1

2

2

5

Uzmanlık Alan Eğitimi I (Ders zorunlu Branş
Seçmeli) (Zorunlu Uzmanlık dersi seçilecektir)

2

2

3

5

15

6

18

30

U

K

AKTS

SBA

SBA

V.YARIYIL TOPLAMI

3.YIL VI. YARIYIL (BAHAR)
DERSİN ADI

DERS KODU

T

SBA3002

Antrenman Bilimi II

2

2

3

3

SBA3004

Sporda Yetenek Seçimi

2

0

2

3

SBA3006

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2

0

2

3

SBA3008

Biyomekanik

2

0

2

3

SBA3010

Fiziksel Uygunluk

2

1

2,5

3

SBA3012

Sporda İletişim Becerileri

2

0

2

2

SBA

Seçmeli Teorik Ders III (Daha önceki
dönemlerde seçilenlerden farklı bir ders
seçilecektir)

2

0

2

3

Seçmeli Bireysel Sporlar IV (Daha önceki
dönemlerde seçilenlerden farklı bir ders
seçilecektir)

1

2

2

5

Uzmanlık Alan Eğitimi II (Ders zorunlu Branş
Seçmeli) (Zorunlu Uzmanlık dersi seçilecektir)

2

2

3

5

17

7

20,5

30

SBA

SBA

VI. YARIYIL TOPLAMI

4.YIL VII. YARIYIL (GÜZ)
DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

SBA4001

Spor Analizi ve İstatistik

2

0

2

3

SBA4003

Sporda Performans Ölçüm ve
Değerlendirme
Sporda Teknik Taktik Öğretim İlkeleri

2

1

2,5

3

2

0

2

3

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I (Ders
zorunlu Branş Seçmeli) (Zorunlu Uzmanlık dersi
seçilecektir)

2

4

4

7

Seçmeli Teorik Ders IV (Daha önceki
dönemlerde seçilenlerden farklı bir ders
seçilecektir)

2

0

2

3

SBA

Uzmanlık Alan Eğitimi III (Ders zorunlu Branş
Seçmeli) (Zorunlu Uzmanlık dersi seçilecektir)

2

2

3

5

SBA

Üniversite Ortak Seçmeli Dersi

1

1

1,5

3

SBA4007

Araştırma Projesi I

2

0

2

3

15

8

19

30

U

K

AKTS

SBA4005
SBA

SBA

VII. YARIYIL TOPLAMI

4.YIL VIII. YARIYIL (BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
KODU

T

SBA4002

Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri

2

0

2

3

SBA4004

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

SBA4006

Egzersiz ve Yaşam Koçluğu

2

0

2

3

SBA

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II
(Ders zorunlu Branş Seçmeli) (Zorunlu
Uzmanlık dersi seçilecektir)

2

4

4

7

Seçmeli Teorik Ders V (Daha önceki
dönemlerde seçilenlerden farklı bir ders
seçilecektir)++

2

0

2

3

Uzmanlık Alan Eğitimi IV (Ders zorunlu
Branş Seçmeli) (Zorunlu Uzmanlık dersi
seçilecektir)

2

2

3

5

SBA

Üniversite Ortak Seçmeli Dersi

1

2

2

3

SBA4008

Araştırma Projesi II

2

0

2

3

15

8

19

30

SBA

SBA

VIII. YARIYIL TOPLAMI

Genel
Topla
m

Ders

Teorik

69

124

Uygula Topla
ma
mSaat
54

177

Kredi

ACTS

151

243

SBA: Alan ve alan eğitimi dersleri T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati
K: Dersin kredisi
2.YIL
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I VE SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR II DERSLERİ
III. YARIYIL (GÜZ) VE IV. YARIYIL (BAHAR)
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I (III. YARIYIL GÜZ)

SBA2023 Seçmeli Bireysel Sporlar I Rafting

1 2 2 5

SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR II (IV. YARIYIL
BAHAR)
DERS
T U K
DERSİN ADI
KODU
SBA2012 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kayak
1 2 2
SBA2014 Seçmeli Bireysel Sporlar II Bilek
1 2 2
Güreşi
SBA2016 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kampçılık
1 2 2
ve Mağaracılık
SBA2018 Seçmeli Bireysel Sporlar II Okçuluk
1 2 2
SBA2020 Seçmeli Bireysel Sporlar II Rafting
1 2 2

SBA2025 Seçmeli Bireysel Sporlar I Paintball

1 2 2 5

SBA2022 Seçmeli Bireysel Sporlar II Paintball

DERS
DERSİN ADI
KODU
SBA2015 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kayak
SBA2017 Seçmeli Bireysel Sporlar I Bilek
Güreşi
SBA2019 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kampçılık
ve Mağaracılık
SBA2021 Seçmeli Bireysel Sporlar I Okçuluk

SBA2027 Seçmeli Bireysel Sporlar I Oryantiring

T U K A
1 2 2 5
1 2 2 5
1 2 2 5
1 2 2 5

A
5
5
5
5
5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2029 Seçmeli Bireysel Sporlar I Binicilik

1 2 2 5

SBA2024 Seçmeli Bireysel Sporlar II
Oryantiring
SBA2026 Seçmeli Bireysel Sporlar II Binicilik

SBA2031 Seçmeli Bireysel Sporlar I Aerobik

1 2 2 5

SBA2028 Seçmeli Bireysel Sporlar II Aerobik

1 2 2

5

SBA2033 Seçmeli Bireysel Sporlar I Dart

1 2 2 5

SBA2030 Seçmeli Bireysel Sporlar II Dart

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2
1 2 2

5
5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2035 Seçmeli Bireysel Sporlar I Badminton
SBA2037 Seçmeli Bireysel Sporlar I Step
SBA2039 Seçmeli Bireysel Sporlar I Boks
SBA2041 Seçmeli Bireysel Sporlar I Modern
Pentatlon
SBA2043 Seçmeli Bireysel Sporlar I Masa
Tenisi
SBA2045 Seçmeli Bireysel Sporlar I Bisiklet

1 2 2 5

1 2 2 5
1 2 2 5
1 2 2 5

SBA2032 Seçmeli Bireysel Sporlar II
Badminton
SBA2034 Seçmeli Bireysel Sporlar II Step

1 2 2 5

SBA2036 Seçmeli Bireysel Sporlar II Boks
SBA2038 Seçmeli Bireysel Sporlar II Modern
Pentatlon
SBA2040 Seçmeli Bireysel Sporlar II Masa
Tenisi
SBA2042 Seçmeli Bireysel Sporlar II Bisiklet

SBA2047 Seçmeli Bireysel Sporlar I Eskrim

1 2 2 5

SBA2044 Seçmeli Bireysel Sporlar II Eskrim

1 2 2

5

SBA2049 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kürek

1 2 2 5

SBA2046 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kürek

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2051 Seçmeli Bireysel Sporlar I Buz Pateni

1 2 2 5
1 2 2 5

SBA2053 Seçmeli Bireysel Sporlar I Yelken

1 2 2 5

SBA2048 Seçmeli Bireysel Sporlar II Buz
Pateni
SBA2050 Seçmeli Bireysel Sporlar II Yelken

SBA2055 Seçmeli Bireysel Sporlar I Yüzme

1 2 2 5

SBA2052 Seçmeli Bireysel Sporlar II Yüzme

SBA2057 Seçmeli Bireysel Sporlar I Gösteri
Cimnastiği
SBA2059 Seçmeli Bireysel Sporlar I Judo
SBA2061 Seçmeli Bireysel Sporlar I Masaj(kız)
SBA2063 Seçmeli Bireysel Sporlar I
Masaj(erkek)
SBA2065 Seçmeli Bireysel Sporlar I Atıcılık
SBA2067 Seçmeli Bireysel Sporlar I Triatlon
SBA2069 Seçmeli Bireysel Sporlar I Taekwondo

1 2 2 5

1 2 2 5
1 2 2 5

SBA2054 Seçmeli Bireysel Sporlar II Gösteri
Cimnastiği
SBA2056 Seçmeli Bireysel Sporlar II Judo

1 2 2 5

SBA2058 Seçmeli Bireysel Sporlar II
Masaj(kız)
SBA2060 Seçmeli Bireysel Sporlar II
Masaj(erkek)
SBA2062 Seçmeli Bireysel Sporlar II Atıcılık

1 2 2 5

SBA2064 Seçmeli Bireysel Sporlar II Triatlon

1 2 2 5
1 2 2 5

1 2 2 5

SBA2066 Seçmeli Bireysel Sporlar II
Taekwondo
SBA2068 Seçmeli Bireysel Sporlar II Güreş

1 2 2

5

SBA2073 Seçmeli Bireysel Sporlar I Tenis

1 2 2 5

SBA2070 Seçmeli Bireysel Sporlar II Tenis

1 2 2

5

SBA2075 Seçmeli Bireysel Sporlar I Sportif

1 2 2 5

SBA2072 Seçmeli Bireysel Sporlar II Sportif

1 2 2

5

SBA2071 Seçmeli Bireysel Sporlar I Güreş

1 2 2 5

Ritmik Cimnastik (Kız)

Ritmik Cimnastik (Kız)

SBA2077 Seçmeli Bireysel Sporlar I Bowling

1 2 2 5

SBA2074 Seçmeli Bireysel Sporlar II Bowling

1 2 2

5

SBA2079 Seçmeli Bireysel Sporlar I Bilardo

1 2 2 5

SBA2076 Seçmeli Bireysel Sporlar II Bilardo

1 2 2

5

SBA2081 Seçmeli Bireysel Sporlar I Halter

1 2 2 5

SBA2078 Seçmeli Bireysel Sporlar II Halter

1 2 2

5

SBA2083 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kickboks

1 2 2 5

SBA2080 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kickboks

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2085 Seçmeli Bireysel Sporlar I Artistik
Cimnastik
SBA2087 Seçmeli Bireysel Sporlar I Dağcılık
SBA2089 Seçmeli Bireysel Sporlar I Doğa
Sporları
SBA2091 Seçmeli Bireysel Sporlar I Futsal
SBA2093 Seçmeli Bireysel Sporlar I Vücut
Geliştirme
SBA2095 Seçmeli Bireysel Sporlar I Pilates
SBA2097 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kano

1 2 2 5
1 2 2 5
1 2 2 5
1 2 2 5

SBA2082 Seçmeli Bireysel Sporlar II Artistik
Cimnastik
SBA2084 Seçmeli Bireysel Sporlar II Dağcılık
SBA2086 Seçmeli Bireysel Sporlar II Doğa
Sporları
SBA2088 Seçmeli Bireysel Sporlar II Futsal

1 2 2 5

SBA2090 Seçmeli Bireysel Sporlar II Vücut
Geliştirme
SBA2092 Seçmeli Bireysel Sporlar II Pilates

1 2 2 5

1 2 2 5

SBA2094 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kano

1 2 2

5

SBA2099 Seçmeli Bireysel Sporlar I Satranç

1 2 2 5

SBA2096 Seçmeli Bireysel Sporlar II Satranç

1 2 2

5

SBA2101 Seçmeli Bireysel Sporlar I Fıtness

1 2 2 5

SBA2098 Seçmeli Bireysel Sporlar II Fıtness

1 2 2

5

SBA2103 Seçmeli Bireysel Sporlar I Aikido

1 2 2 5

SBA2100 Seçmeli Bireysel Sporlar II Aikido

1 2 2

5

SBA2105 Seçmeli Bireysel Sporlar I Bocce

1 2 2 5

SBA2102 Seçmeli Bireysel Sporlar II Bocce

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2107 Seçmeli Bireysel Sporlar I Buz
Hokeyi
SBA2109 Seçmeli Bireysel Sporlar I Goalboll

1 2 2 5

SBA2104 Seçmeli Bireysel Sporlar II Buz
Hokeyi
SBA2106 Seçmeli Bireysel Sporlar II Goalboll

1 2 2

5

SBA2111 Seçmeli Bireysel Sporlar I Karete

1 2 2 5

SBA2108 Seçmeli Bireysel Sporlar II Karete

1 2 2

5

SBA2113 Seçmeli Bireysel Sporlar I Kung-fu

1 2 2 5

SBA2110 Seçmeli Bireysel Sporlar II Kung-fu

1 2 2

5

SBA2115 Seçmeli Bireysel Sporlar I Muay-tai

1 2 2 5

SBA2112 Seçmeli Bireysel Sporlar II Muay-tai

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2114 Seçmeli Bireysel Sporlar II Wushu

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA2117 Seçmeli Bireysel Sporlar I Wushu
SBA2119 Seçmeli Bireysel Sporlar I Rüzgar
Sörfü
SBA2121 Seçmeli Bireysel Sporlar I Golf

1 2 2 5

1 2 2 5

SBA2116 Seçmeli Bireysel Sporlar II Rüzgar
Sörfü
SBA2118 Seçmeli Bireysel Sporlar II Golf

1 2 2

5

SBA2123 Seçmeli Bireysel Sporlar I İzcilik

1 2 2 5

SBA2120 Seçmeli Bireysel Sporlar II İzcilik

1 2 2

5

SBA2125 Seçmeli Bireysel Sporlar I Atletizm

1 2 2 5

SBA2122 Seçmeli Bireysel Sporlar II Atletizm

1 2 2

5

1 2 2 5

2.YIL
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI I VE SEÇMELİ TAKIM SPORLARI II DERSLERİ
III. YARIYIL (GÜZ) VE IV. YARIYIL (BAHAR)

SEÇMELİ TAKIM SPORLARI I (III. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
KODU
SBA2127 Seçmeli Takım Sporları I Futbol
SBA2129 Seçmeli Takım Sporları I Basketbol

T U K A

SBA2131 Seçmeli Takım Sporları I Voleybol
SBA2133 Seçmeli Takım Sporları I Hentbol
SBA2135 Seçmeli Takım Sporları I Korfbol
Seçmeli Takım Sporları I Korumalı
SBA2137
Futbol

SEÇMELİ TAKIM SPORLARI II (IV. YARIYIL BAHAR)
T U K A

1 2 2 5

DERS
DERSİN ADI
KODU
SBA2124 Seçmeli Takım Sporları II Futbol

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2126 Seçmeli Takım Sporları II Basketbol

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2128 Seçmeli Takım Sporları II Voleybol

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2130 Seçmeli Takım Sporları II Hentbol

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2132 Seçmeli Takım Sporları II Korfbol

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA2134 Seçmeli Takım Sporları II Korumalı
Futbol

1 2 2

5

2.YIL
SEÇMELİ TEORİK DERS I DERSLERİ
IV. YARIYIL (BAHAR)
SEÇMELİ TEORİK DERS I (IV. YARIYIL BAHAR)
DERS
KODU
SBA2136

Seçmeli Teorik Ders I Özel Alan Hakemlik Eğitimi

2 0

2

3

SBA2138

Seçmeli Teorik Ders I Antrenman Planlamasında Güncel Yaklaşımlar

2 0

2

3

SBA2140

Seçmeli Teorik Ders I Antrenman Uygulaması ve Alan Testleri

2 0

2

3

SBA2142

Seçmeli Teorik Ders I Cankurtaranlık Eğitimi

2 0

2

3

SBA2144

Seçmeli Teorik Ders I Çocuklar İçin Antrenörlük

2 0

2

3

SBA2146

Seçmeli Teorik Ders I Düzeltici Egzersizler

2 0

2

3

SBA2148

Seçmeli Teorik Ders I Egzersiz Biyokimyası

2 0

2

3

SBA2150

Seçmeli Teorik Ders I Egzersiz Reçetesi ve Uygulamaları

2 0

2

3

SBA2152

Seçmeli Teorik Ders I Engellilerde Egzersiz

2 0

2

3

SBA2154

Seçmeli Teorik Ders I Fair Play

2 0

2

3

SBA2156

Seçmeli Teorik Ders I Fitness Uygulamalarında Yeni Trendler

2 0

2

3

SBA2158

Seçmeli Teorik Ders I Grup Dinamiği ve Liderlik

2 0

2

3

SBA2160

Seçmeli Teorik Ders I Kadın ve Egzersiz

2 0

2

3

SBA2162

Seçmeli Teorik Ders I Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları

2 0

2

3

SBA2164

Seçmeli Teorik Ders I Örgütsel Davranış

2 0

2

3

SBA2166

Seçmeli Teorik Ders I Özel Kurum ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi

2 0

2

3

SBA2168

Seçmeli Teorik Ders I Rekreasyon

2 0

2

3

SBA2170

Seçmeli Teorik Ders I Spor Animatörlüğü

2 0

2

3

SBA2172

Seçmeli Teorik Ders I Spor Endüstrisi ve Pazarlama

2 0

2

3

SBA2174

Seçmeli Teorik Ders I Spor Hukuku

2 0

2

3

SBA2176

Seçmeli Teorik Ders I Spor Kültür ve Felsefesi

2 0

2

3

SBA2178

Seçmeli Teorik Ders I Mesleki İngilizce

2 0

2

3

SBA2180

Seçmeli Teorik Ders I Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme

2 0

2

3

SBA2182

Seçmeli Teorik Ders I Spor Tarihi

2 0

2

3

SBA2184

Seçmeli Teorik Ders I Spor Tarihi ve Türk Spor Teşkilatı

2 0

2

3

SBA2186

Seçmeli Teorik Ders I Spor Tesisleri Planlama ve İşletmesi

2 0

2

3

SBA2188

Seçmeli Teorik Ders I Spor ve Siyaset Paradoksu

2 0

2

3

SBA2190

Seçmeli Teorik Ders I Spor Yönetiminde Motivasyonel Yaklaşımlar

2 0

2

3

SBA2192

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Ekonomi

2 0

2

3

SBA2194

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Etik Değerler

2 0

2

3

SBA2196

Seçmeli Teorik Ders I Sporda İletişim ve Halkla İlişkiler

2

0

2 3

SBA2198

Seçmeli Teorik Ders I Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2 3

SBA2200

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Müsabaka Analizi

2

0

2 3

SBA2202

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Performans Monitörizasyonu

2

0

2 3

SBA2204

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Performans Testleri ve Değerlendirilmesi

2

0

2 3

SBA2206

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Projeler

2

0

2 3

SBA2208

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Psikolojik Yardım Becerileri

2

0

2 3

SBA2210

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Saha ve Malzeme Bilgisi

2

0

2 3

SBA2212

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Sosyal Güvenlik

2

0

2 3

SBA2214

Seçmeli Teorik Ders I Sporda Toplam Kalite Yönetimi

2

0

2 3

SBA2216

Seçmeli Teorik Ders I Sporun Sosyal Psikolojisi

2

0

2 3

SBA2218

Seçmeli Teorik Ders I Yaş Gelişimi ve Basamakları

2

0

2 3

SBA2220

Seçmeli Teorik Ders I Yaşlılık ve Egzersiz

2

0

2 3

SBA2222

Seçmeli Teorik Ders I Yerel Yönetimler ve Spor

2

0

2 3

SBA2224

Seçmeli Teorik Ders I Antrenör ve Sporcu İlişkisi

2

0

2 3

DERSİN ADI

T U K A

3.YIL
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR III VE SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR IV DERSLERİ
V. YARIYIL (GÜZ) VE VI. YARIYIL (BAHAR)
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR III (V. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
KODU
SBA3011 Seçmeli Bireysel Sporlar III Kayak

T U K A

SBA3013 Seçmeli Bireysel Sporlar III Bilek
Güreşi
SBA3015 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Kampçılık ve Mağaracılık
SBA3017 Seçmeli Bireysel Sporlar III Okçuluk

1 2 2 5
1

1 2 2 5

SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR IV (VI. YARIYIL
BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA3014 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Kayak
1 2 2 5
1 2 2

5

1

2 2

5

1 2 2 5

SBA3016 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Bilek
Güreşi
SBA3018 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Kampçılık ve Mağaracılık
SBA3020 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Okçuluk

1 2 2

5

SBA3019 Seçmeli Bireysel Sporlar III Rafting

1 2 2 5

SBA3022 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Rafting

1 2 2

5

SBA3021 Seçmeli Bireysel Sporlar III Paintball

1 2 2 5

SBA3024 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Paintball

1 2 2

5

SBA3023 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Oryantiring
SBA3025 Seçmeli Bireysel Sporlar III Binicilik

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3026 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Oryantiring
SBA3028 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Binicilik

1 2 2

5

SBA3027 Seçmeli Bireysel Sporlar III Aerobik

1 2 2 5

SBA3030 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Aerobik

1 2 2

5

SBA3029 Seçmeli Bireysel Sporlar III Dart

1 2 2 5

SBA3032 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Dart

1 2 2

5

SBA3031 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Badminton
SBA3033 Seçmeli Bireysel Sporlar III Step

1 2 2 5

SBA3034 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Badminton
SBA3036 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Step

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA3035 Seçmeli Bireysel Sporlar III Boks
SBA3037 Seçmeli Bireysel Sporlar III Modern
Pentatlon
SBA3039 Seçmeli Bireysel Sporlar III Masa
Tenisi
SBA3041 Seçmeli Bireysel Sporlar III Bisiklet

1 2 2 5
1 2 2 5

1 2 2
1 2 2

5
5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3038 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Boks
SBA3040 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Modern
Pentatlon
SBA3042 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Masa
Tenisi
SBA3044 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Bisiklet

1 2 2

5

SBA3043 Seçmeli Bireysel Sporlar III Eskrim

1 2 2 5

SBA3046 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Eskrim

1 2 2

5

SBA3045 Seçmeli Bireysel Sporlar III Kürek

1 2 2 5

SBA3048 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Kürek

1 2 2

5

SBA3047 Seçmeli Bireysel Sporlar III Buz
Pateni
SBA3049 Seçmeli Bireysel Sporlar III Yelken

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3050 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Buz
Pateni
SBA3052 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Yelken

1 2 2

5

SBA3051 Seçmeli Bireysel Sporlar III Yüzme

1 2 2 5

SBA3054 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Yüzme

1 2 2

5

SBA3053 Seçmeli Bireysel Sporlar III Gösteri
Cimnastiği
SBA3055 Seçmeli Bireysel Sporlar III Judo

1 2 2 5

SBA3056 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Gösteri
Cimnastiği
SBA3058 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Judo

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA3057 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Masaj(kız)
SBA3059 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Masaj(erkek)
SBA3061 Seçmeli Bireysel Sporlar III Atıcılık

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3060 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Masaj(kız)
SBA3062 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Masaj(erkek)
SBA3064 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Atıcılık

1 2 2

5

SBA3063 Seçmeli Bireysel Sporlar III Triatlon

1 2 2 5

SBA3066 Seçmeli Bireysel Sporlar IV I Triatlon 1 2 2

5

SBA3065 Seçmeli Bireysel Sporlar III
Taekwondo
SBA3067 Seçmeli Bireysel Sporlar III Güreş

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3068 Seçmeli Bireysel Sporlar IV
Taekwondo
SBA3070 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Güreş

1 2 2

5

SBA3069 Seçmeli Bireysel Sporlar III Tenis

1 2 2 5

SBA3072 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Tenis

1 2 2

5

SBA3071 Seçmeli Bireysel Sporlar III Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA3073 Seçmeli Bireysel Sporlar III Bowling

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3074 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA3076 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Bowling

1 2 2

5

SBA3075 Seçmeli Bireysel Sporlar III Bilardo

1 2 2 5

SBA3078 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Bilardo

1 2 2

5

SBA3077 Seçmeli Bireysel Sporlar III Halter

1 2 2 5

SBA3080 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Halter

1 2 2

5

SBA3079 Seçmeli Bireysel Sporlar III Kickboks

1 2 2 5

SBA3082 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Kickboks 1 2 2

5

SBA3081 Seçmeli Bireysel Sporlar III Artistik
Jimnastik

1 2 2 5

SBA3084 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Artistik
Jimnastik

5

2 2 5

1 2 2 5

1 2 2 5

1 2 2 5

1 2 2 5

1 2 2

SBA3083 Seçmeli Bireysel Sporlar III Dağcılık

1 2 2 5

SBA3086 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Dağcılık

1 2 2

5

SBA3085 Seçmeli Bireysel Sporlar III Doğa
Sporları
SBA3087 Seçmeli Bireysel Sporlar III Futsal

1 2 2 5

SBA3088 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Doğa
Sporları
SBA3090 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Futsal

1 2 2

5

1 2 2

5

SBA3089 Seçmeli Bireysel Sporlar III Vücut
Geliştirme
SBA3091 Seçmeli Bireysel Sporlar III Pilates

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3092 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Vücut
Geliştirme
SBA3094 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Pilates

1 2 2

5

SBA3093 Seçmeli Bireysel Sporlar III Kano

1 2 2 5

SBA3096 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Kano

1 2 2

5

SBA3095 Seçmeli Bireysel Sporlar III Satranç

1 2 2 5

SBA3098 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Satranç

1 2 2

5

SBA3097 Seçmeli Bireysel Sporlar III Fıtness

1 2 2 5

SBA3100 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Fıtness

1 2 2

5

SBA3099 Seçmeli Bireysel Sporlar III Aikido

1 2 2 5

SBA3102 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Aikido

1 2 2

5

SBA3101 Seçmeli Bireysel Sporlar III Bocce

1 2 2 5

SBA3104 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Bocce

1 2 2

5

SBA3103 Seçmeli Bireysel Sporlar III Buz
Hokeyi
SBA3105 Seçmeli Bireysel Sporlar III Goalboll

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3106 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Buz
Hokeyi
SBA3108 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Goalboll

1 2 2

5

SBA3107 Seçmeli Bireysel Sporlar III Karete

1 2 2 5

SBA3110 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Karete

1 2 2

5

SBA3109 Seçmeli Bireysel Sporlar III Kung-fu

1 2 2 5

SBA3112 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Kung-fu

1 2 2

5

SBA3111 Seçmeli Bireysel Sporlar III Muay-tai

1 2 2 5

SBA3114 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Muay-tai

1 2 2

5

SBA3113 Seçmeli Bireysel Sporlar III Wushu

1 2 2 5

SBA3116 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Wushu

1 2 2

5

SBA3115 Seçmeli Bireysel Sporlar III Rüzgar
Sörfü
SBA3117 Seçmeli Bireysel Sporlar III Golf

1 2 2 5

1 2 2

5

1 2 2 5

SBA3118 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Rüzgar
Sörfü
SBA3120 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Golf

1 2 2

5

SBA3119 Seçmeli Bireysel Sporlar III İzcilik

1 2 2 5

SBA3122 Seçmeli Bireysel Sporlar IV İzcilik

1 2 2

5

SBA3121 Seçmeli Bireysel Sporlar III Atletizm

1 2 2 5

SBA3124 Seçmeli Bireysel Sporlar IV Atletizm

1 2 2

5

1 2 2 5

3.YIL
SEÇMELİ TEORİK DERS II VE SEÇMELİ TEORİK DERS III DERSLERİ
V.YARIYIL (GÜZ) VI. YARIYIL (BAHAR)
SEÇMELİ TEORİK DERS II (V. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K
KODU
SBA3123 Seçmeli Teorik Ders II Özel Alan
2 0 2
Hakemlik Eğitimi
SBA3125 Seçmeli Teorik Ders II Gönüllülük
1 2 2
Çalışmaları
SBA3127 Seçmeli Teorik Ders II Antrenman
2 0 2
Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
SBA3129 Seçmeli Teorik Ders II Antrenman
2 0 2
Uygulaması ve Alan Testleri
SBA3131 Seçmeli Teorik Ders II Cankurtaranlık 2 0 2
Eğitimi
SBA3133 Seçmeli Teorik Ders II Çocuklar İçin
2 0 2
Antrenörlük
SBA3135 Seçmeli Teorik Ders II Düzeltici
2 0 2
Egzersizler
SBA3137 Seçmeli Teorik Ders II Egzersiz
2 0 2
Biyokimyası
SBA3139 Seçmeli Teorik Ders II Egzersiz
2 0 2
Reçetesi ve Uygulamaları
SBA3141 Seçmeli Teorik Ders II Engellilerde
2 0 2
Egzersiz
SBA3143 Seçmeli Teorik Ders II Fair Play
2 0 2
SBA3145 Seçmeli Teorik Ders I Fitness
2
Uygulamalarında Yeni Trendler
SBA3147 Seçmeli Teorik Ders II Grup Dinamiği 2
ve Liderlik

A
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0

2 3

0

2 3

SEÇMELİ TEORİK DERS III (VI. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K
KODU
SBA3126 Seçmeli Teorik Ders III Özel Alan
2 0 2
Hakemlik Eğitimi
SBA3128 Seçmeli Teorik Ders III Gönüllülük
1 2 2
Çalışmaları
SBA3130 Seçmeli Teorik Ders III Antrenman
2 0 2
Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
SBA3132 Seçmeli Teorik Ders III Antrenman
2 0 2
Uygulaması ve Alan Testleri
SBA3134 Seçmeli Teorik Ders III
2 0 2
Cankurtaranlık Eğitimi
SBA3136 Seçmeli Teorik Ders III Çocuklar İçin 2 0 2
Antrenörlük
SBA3138 Seçmeli Teorik Ders III Düzeltici
2 0 2
Egzersizler
SBA3140 Seçmeli Teorik Ders III Egzersiz
2 0 2
Biyokimyası
SBA3142 Seçmeli Teorik Ders III Egzersiz
2 0 2
Reçetesi ve Uygulamaları
SBA3144 Seçmeli Teorik Ders III Engellilerde
2 0 2
Egzersiz
SBA3146 Seçmeli Teorik Ders III Fair Play
2 0 2
SBA3148 Seçmeli Teorik Ders III Fitness
Uygulamalarında Yeni Trendler
SBA3150 Seçmeli Teorik Ders III Grup
Dinamiği ve Liderlik

A
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA3149 Seçmeli Teorik Ders II Kadın ve
Egzersiz
SBA3151 Seçmeli Teorik Ders II Karşılaştırmalı
Antrenör Eğitim Programları

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA3153 Seçmeli Teorik Ders II Örgütsel
Davranış
SBA3155 Seçmeli Teorik Ders II Özel Kurum
ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi
SBA3157 Seçmeli Teorik Ders II Rekreasyon

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA3159 Seçmeli Teorik Ders II Spor
Animatörlüğü
SBA3161 Seçmeli Teorik Ders II Spor
Endüstrisi ve Pazarlama
SBA3163 Seçmeli Teorik Ders II Spor Hukuku

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA3165 Seçmeli Teorik Ders II Spor Kültür ve
Felsefesi
SBA3167 Seçmeli Teorik Ders II Mesleki
İngilizce
SBA3169 Seçmeli Teorik Ders II Motivasyon
Teknikleri ve Hedef Belirleme
SBA3171 Seçmeli Teorik Ders II Spor Tarihi

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA3173 Seçmeli Teorik Ders II Spor Tarihi ve
Türk Spor Teşkilatı
SBA3175 Seçmeli Teorik Ders I Spor Tesisleri
Planlama ve İşletmesi
SBA3177 Seçmeli Teorik Ders II Spor ve
Siyaset Paradoksu
SBA3179 Seçmeli Teorik Ders II Spor
Yönetiminde Motivasyonel
Yaklaşımlar
SBA3181 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Ekonomi
SBA3183 Seçmeli Teorik Ders II Sporda Etik
Değerler
SBA3185 Seçmeli Teorik Ders II Sporda İletişim
ve Halkla İlişkiler
SBA3187 Seçmeli Teorik Ders II Sporda İnsan
Kaynakları Yönetimi
SBA3189 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Müsabaka Analizi
SBA3191 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Performans Monitörizasyonu
SBA3193 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Performans Testleri ve
Değerlendirilmesi
SBA3195 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Projeler
SBA3197 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Psikolojik Yardım Becerileri
SBA3199 Seçmeli Teorik Ders II Sporda Saha
ve Malzeme Bilgisi
SBA3201 Seçmeli Teorik Ders II Sporda Sosyal
Güvenlik
SBA3203 Seçmeli Teorik Ders II Sporda
Toplam Kalite Yönetimi
SBA3205 Seçmeli Teorik Ders II Sporun Sosyal
Psikolojisi
SBA3207 Seçmeli Teorik Ders II Yaş Gelişimi
ve Basamakları
SBA3209 Seçmeli Teorik Ders II Yaşlılık ve
Egzersiz

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA3152 Seçmeli Teorik Ders III Kadın ve
Egzersiz
SBA3154 Seçmeli Teorik Ders III
Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim
Programları
SBA3156 Seçmeli Teorik Ders III Örgütsel
Davranış
SBA3158 Seçmeli Teorik Ders III Özel Kurum
ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi
SBA3160 Seçmeli Teorik Ders III Rekreasyon

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA3162 Seçmeli Teorik Ders III Spor
Animatörlüğü
SBA3164 Seçmeli Teorik Ders III Spor
Endüstrisi ve Pazarlama
SBA3166 Seçmeli Teorik Ders III Spor Hukuku

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA3168 Seçmeli Teorik Ders III Spor Kültür
ve Felsefesi
SBA3170 Seçmeli Teorik Ders III Mesleki
İngilizce
SBA3172 Seçmeli Teorik Ders III Motivasyon
Teknikleri ve Hedef Belirleme
SBA3174 Seçmeli Teorik Ders III Spor Tarihi

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA3176 Seçmeli Teorik Ders III Spor Tarihi ve
Türk Spor Teşkilatı
SBA3178 Seçmeli Teorik Ders III Spor Tesisleri
Planlama ve İşletmesi
SBA3180 Seçmeli Teorik Ders III Spor ve
Siyaset Paradoksu
SBA3182 Seçmeli Teorik Ders III Spor
Yönetiminde Motivasyonel
Yaklaşımlar
SBA3184 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Ekonomi
SBA3186 Seçmeli Teorik Ders III Sporda Etik
Değerler
SBA3188 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
İletişim ve Halkla İlişkiler
SBA3190 Seçmeli Teorik Ders III Sporda İnsan
Kaynakları Yönetimi
SBA3192 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Müsabaka Analizi
SBA3194 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Performans Monitörizasyonu
SBA3196 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Performans Testleri ve
Değerlendirilmesi
SBA3198 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Projeler
SBA3200 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Psikolojik Yardım Becerileri
SBA3202 Seçmeli Teorik Ders III Sporda Saha
ve Malzeme Bilgisi
SBA3204 Seçmeli Teorik Ders III Sporda Sosyal
Güvenlik
SBA3206 Seçmeli Teorik Ders III Sporda
Toplam Kalite Yönetimi
SBA3208 Seçmeli Teorik Ders III Sporun Sosyal
Psikolojisi
SBA3210 Seçmeli Teorik Ders III Yaş Gelişimi
ve Basamakları
SBA3212 Seçmeli Teorik Ders III Yaşlılık ve
Egzersiz

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA3211 Seçmeli Teorik Ders II Yerel
Yönetimler ve Spor

2

0

2 3

SBA3214 Seçmeli Teorik Ders III Yerel
Yönetimler ve Spor

2

0

2

3

3.YIL
UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I VE UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II DERSLERİ
V. YARIYIL (GÜZ) VE VI. YARIYIL (BAHAR)
UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (V. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA3213 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kayak
2 2 3 5

UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (VI. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA3216 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kayak
2 2 3 5

SBA3215 Uzmanlık Alan Eğitimi I Bilek Güreşi

2 2 3 5

2 2 3

5

SBA3217 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kampçılık
Ve Mağaracılık
SBA3219 Uzmanlık Alan Eğitimi I Okçuluk

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3218 Uzmanlık Alan Eğitimi II Bilek
Güreşi
SBA3220 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kampçılık
Ve Mağaracılık
SBA3222 Uzmanlık Alan Eğitimi II Okçuluk

2 2 3

5

SBA3221 Uzmanlık Alan Eğitimi I Rafting

2 2 3 5

SBA3224 Uzmanlık Alan Eğitimi II Rafting

2 2 3

5

SBA3223 Uzmanlık Alan Eğitimi I Paintball

2 2 3 5

SBA3226 Uzmanlık Alan Eğitimi II Paintball

2 2 3

5

SBA3225 Uzmanlık Alan Eğitimi I Oryantiring

2 2 3 5

SBA3228 Uzmanlık Alan Eğitimi II Oryantiring

2 2 3

5

SBA3227 Uzmanlık Alan Eğitimi I Binicilik

2 2 3 5

SBA3230 Uzmanlık Alan Eğitimi II Binicilik

2 2 3

5

SBA3229 Uzmanlık Alan Eğitimi I Aerobik

2 2 3 5

SBA3232 Uzmanlık Alan Eğitimi II Aerobik

2 2 3

5

SBA3231 Uzmanlık Alan Eğitimi I Dart

2 2 3 5

SBA3234 Uzmanlık Alan Eğitimi II Dart

2 2 3

5

SBA3233 Uzmanlık Alan Eğitimi I Badminton

2 2 3 5

SBA3236 Uzmanlık Alan Eğitimi II Badminton

2 2 3

5

SBA3235 Uzmanlık Alan Eğitimi I Step

2 2 3 5

SBA3238 Uzmanlık Alan Eğitimi II Step

2 2 3

5

SBA3237 Uzmanlık Alan Eğitimi I Boks
SBA3239 Uzmanlık Alan Eğitimi I Modern
Pentatlon
SBA3241 Uzmanlık Alan Eğitimi I Masa Tenisi

2 2 3 5
2 2 3 5

2 2 3
2 2 3

5
5

2 2 3

5

SBA3243 Uzmanlık Alan Eğitimi I Bisiklet

2 2 3 5

SBA3240 Uzmanlık Alan Eğitimi II Boks
SBA3242 Uzmanlık Alan Eğitimi II Modern
Pentatlon
SBA3244 Uzmanlık Alan Eğitimi II Masa
Tenisi
SBA3246 Uzmanlık Alan Eğitimi II Bisiklet

2 2 3

5

SBA3245 Uzmanlık Alan Eğitimi I Eskrim

2 2 3 5

SBA3248 Uzmanlık Alan Eğitimi II Eskrim

2 2 3

5

SBA3247 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kürek

2 2 3 5

SBA3250 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kürek

2 2 3

5

SBA3249 Uzmanlık Alan Eğitimi I Buz Pateni

2 2 3 5

SBA3252 Uzmanlık Alan Eğitimi II Buz Pateni

2 2 3

5

SBA3251 Uzmanlık Alan Eğitimi I Yelken

2 2 3 5

SBA3254 Uzmanlık Alan Eğitimi II Yelken

2 2 3

5

SBA3253 Uzmanlık Alan Eğitimi I Yüzme

2 2 3 5

SBA3256 Uzmanlık Alan Eğitimi II Yüzme

2 2 3

5

SBA3255 Uzmanlık Alan Eğitimi I Gösteri
Cimnastiği
SBA3257 Uzmanlık Alan Eğitimi I Judo

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3258 Uzmanlık Alan Eğitimi II Gösteri
Cimnastiği
SBA3260 Uzmanlık Alan Eğitimi III Judo

2 2 3

5

SBA3259 Uzmanlık Alan Eğitimi I Masaj(kız)

2 2 3 5

SBA3262 Uzmanlık Alan Eğitimi I Masaj(kız)

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3261 Uzmanlık Alan Eğitimi I Masaj(erkek) 2 2 3 5
SBA3263 Uzmanlık Alan Eğitimi I Atıcılık

2 2 3 5

SBA3264 Uzmanlık Alan Eğitimi II
Masaj(erkek)
SBA3266 Uzmanlık Alan Eğitimi III Atıcılık

SBA3265 Uzmanlık Alan Eğitimi I Triatlon

2 2 3 5

SBA3268 Uzmanlık Alan Eğitimi II Triatlon

2 2 3

5

SBA3267 Uzmanlık Alan Eğitimi I Taekwondo

2 2 3 5

SBA3270 Uzmanlık Alan Eğitimi II Taekwondo 2 2 3

5

SBA3269 Uzmanlık Alan Eğitimi I Güreş

2 2 3 5

SBA3272 Uzmanlık Alan Eğitimi II Güreş

2 2 3

5

SBA3271 Uzmanlık Alan Eğitimi I Tenis

2 2 3 5

SBA3274 Uzmanlık Alan Eğitimi II Tenis

2 2 3

5

SBA3273 Uzmanlık Alan Eğitimi I Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA3275 Uzmanlık Alan Eğitimi I Bowling

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3276 Uzmanlık Alan Eğitimi II Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA3278 Uzmanlık Alan Eğitimi II Bowling

2 2 3

5

SBA3277 Uzmanlık Alan Eğitimi I Bilardo

2 2 3 5

SBA3280 Uzmanlık Alan Eğitimi II Bilardo

2 2 3

5

SBA3279 Uzmanlık Alan Eğitimi I Halter

2 2 3 5

SBA3282 Uzmanlık Alan Eğitimi II Halter

2 2 3

5

SBA3281 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kickboks

2 2 3 5

SBA3284 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kickboks

2 2 3

5

SBA3283 Uzmanlık Alan Eğitimi I Artistik
Cimnastik
SBA3285 Uzmanlık Alan Eğitimi I Dağcılık

2 2 3 5

SBA3286 Uzmanlık Alan Eğitimi II Artistik
Cimnastik
SBA3288 Uzmanlık Alan Eğitimi II Dağcılık

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3287 Uzmanlık Alan Eğitimi I Doğa
Sporları
SBA3289 Uzmanlık Alan Eğitimi I Futsal

2 2 3 5

SBA3290 Uzmanlık Alan Eğitimi II Doğa
Sporları
SBA3292 Uzmanlık Alan Eğitimi II Futsal

2 2 3

5

2 2 3

5

SBA3291 Uzmanlık Alan Eğitimi I Vücut
Geliştirme
SBA3293 Uzmanlık Alan Eğitimi I Pilates

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3294 Uzmanlık Alan Eğitimi II Vücut
Geliştirme
SBA3296 Uzmanlık Alan Eğitimi II Pilates

2 2 3

5

SBA3295 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kano

2 2 3 5

SBA3298 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kano

2 2 3

5

SBA3297 Uzmanlık Alan Eğitimi I Satranç

2 2 3 5

SBA3300 Uzmanlık Alan Eğitimi II Satranç

2 2 3

5

SBA3299 Uzmanlık Alan Eğitimi I Fıtness

2 2 3 5

SBA3302 Uzmanlık Alan Eğitimi II Fıtness

2 2 3

5

SBA3301 Uzmanlık Alan Eğitimi I Aikido

2 2 3 5

SBA3304 Uzmanlık Alan Eğitimi II Aikido

2 2 3

5

SBA3303 Uzmanlık Alan Eğitimi I Bocce

2 2 3 5

SBA3306 Uzmanlık Alan Eğitimi II Bocce

2 2 3

5

SBA3305 Uzmanlık Alan Eğitimi I Buz Hokeyi

2 2 3 5

SBA3308 Uzmanlık Alan Eğitimi II Buz Hokeyi 2 2 3

5

SBA3307 Uzmanlık Alan Eğitimi I Goalboll

2 2 3 5

SBA3310 Uzmanlık Alan Eğitimi II Goalboll

2 2 3

5

SBA3309 Uzmanlık Alan Eğitimi I Karete

2 2 3 5

SBA3312 Uzmanlık Alan Eğitimi II Karete

2 2 3

5

SBA3311 Uzmanlık Alan Eğitimi I Kung-fu

2 2 3 5

SBA3314 Uzmanlık Alan Eğitimi II Kung-fu

2 2 3

5

SBA3313 Uzmanlık Alan Eğitimi I Muay-tai

2 2 3 5

SBA3316 Uzmanlık Alan Eğitimi II Muay-tai

2 2 3

5

SBA3315 Uzmanlık Alan Eğitimi I Wushu

2 2 3 5

SBA3318 Uzmanlık Alan Eğitimi II Wushu

2 2 3

5

SBA3317 Uzmanlık Alan Eğitimi I Rüzgar Sörfü 2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA3319 Uzmanlık Alan Eğitimi I Golf

2 2 3 5

SBA3320 Uzmanlık Alan Eğitimi II Rüzgar
Sörfü
SBA3322 Uzmanlık Alan Eğitimi II Golf

SBA3321 Uzmanlık Alan Eğitimi I İzcilik

2 2 3 5

SBA3324 Uzmanlık Alan Eğitimi II İzcilik

2 2 3

5

SBA3323 Uzmanlık Alan Eğitimi I Atletizm

2 2 3 5

SBA3326 Uzmanlık Alan Eğitimi II Atletizm

2 2 3

5

SBA3325 Uzmanlık Alan Eğitimi I Futbol

2 2 3 5

SBA3328 Uzmanlık Alan Eğitimi II Futbol

2 2 3

5

SBA3327 Uzmanlık Alan Eğitimi I Hentbol

2 2 3 5

SBA3330 Uzmanlık Alan Eğitimi II Hentbol

2 2 3

5

SBA3329 Uzmanlık Alan Eğitimi I Basketbol

2 2 3 5

SBA3332 Uzmanlık Alan Eğitimi II Basketbol

2 2 3

5

SBA3331 Uzmanlık Alan Eğitimi I Voleybol

2 2 3 5

SBA3334 Uzmanlık Alan Eğitimi II Voleybol

2 2 3

5

SBA3333 Uzmanlık Alan Eğitimi I Korfbol

2 2 3 5

SBA3336 Uzmanlık Alan Eğitimi II Korfbol

2 2 3

5

SBA3335 Uzmanlık Alan Eğitimi I Korumalı
futbol

2 2 3 5

SBA3338 Uzmanlık Alan Eğitimi II Korumalı
futbol

2 2 3

5

4.YIL
UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I VE UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK
UYGULAMASI II DERSLERİ
VII. YARIYIL (GÜZ) VE VIII. YARIYIL (BAHAR)
UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I
(VII. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA4223 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Kayak
SBA4225 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Bilek Güreşi
SBA4227 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Kampçılık Ve
Mağaracılık
SBA4229 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Okçuluk
SBA4231 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Rafting
SBA4233 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Paintball
SBA4235 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Oryantiring
SBA4237 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması I Binicilik

UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI II
(VIII. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA4224 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Kayak
SBA4226 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Bilek Güreşi
SBA4228 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Kampçılık Ve
Mağaracılık
SBA4230 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Okçuluk
SBA4232 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Rafting
SBA4234 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Paintball
SBA4236 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Oryantiring
SBA4238 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
2 4 4 7
Uygulaması II Binicilik

SBA4239 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Aerobik
SBA4241 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Dart
SBA4243 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Badminton
SBA4245 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Step
SBA4247 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Boks
SBA4249 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Modern Pentatlon
SBA4251 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Masa Tenisi
SBA4253 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Bisiklet
SBA4255 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Eskrim
SBA4257 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Kürek
SBA4259 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Buz Pateni
SBA4261 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Yelken
SBA4263 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Yüzme
SBA4265 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Gösteri Cimnastiği
SBA4267 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Judo
SBA4269 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Masaj(kız)
SBA4271 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Masaj(erkek)
SBA4273 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Atıcılık
SBA4275 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Triatlon
SBA4277 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Taekwondo
SBA4279 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Güreş
SBA4281 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Tenis
SBA4283 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Sportif Ritmik
Cimnastik (Kız)
SBA4285 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Bowling
SBA4287 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Bilardo
SBA4289 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Halter
SBA4291 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Kickboks
SBA4293 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Artistik Cimnastik
SBA4295 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Dağcılık
SBA4297 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Doğa Sporları
SBA4299 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Futsal

2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7

2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7

SBA4240 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Aerobik
SBA4242 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Dart
SBA4244 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Badminton
SBA4246 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Step
SBA4248 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Boks
SBA4250 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Modern Pentatlon
SBA4252 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Masa Tenisi
SBA4254 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Bisiklet
SBA4256 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Eskrim
SBA4258 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Kürek
SBA4260 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Buz Pateni
SBA4262 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Yelken
SBA4264 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Yüzme
SBA4266 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Gösteri Cimnastiği
SBA4268 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Judo
SBA4270 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Masaj(kız)
SBA4272 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Masaj(erkek)
SBA4274 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Atıcılık
SBA4276 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Triatlon
SBA4278 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Taekwondo
SBA4280 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Güreş
SBA4282 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Tenis
SBA4284 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Sportif Ritmik
Cimnastik (Kız)
SBA4286 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Bowling
SBA4288 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Bilardo
SBA4290 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Halter
SBA4292 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Kickboks
SBA4294 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Artistik Cimnastik
SBA4296 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Dağcılık
SBA4298 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Doğa Sporları
SBA4300 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Futsal

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

SBA4301 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Vücut Geliştirme
SBA4303 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Pilates
SBA4305 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Kano
SBA4307 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Satranç
SBA4309 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Fıtness
SBA4311 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Aikido
SBA4313 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Bocce
SBA4315 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Buz Hokeyi
SBA4317 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Goalboll
SBA4319 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Karete
SBA4321 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Kung-fu
SBA4323 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Muay-tai
SBA4325 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Wushu
SBA4327 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Rüzgar Sörfü
SBA4329 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Golf
SBA4331 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I İzcilik
SBA4333 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Atletizm
SBA4335 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Futbol
SBA4337 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Hentbol
SBA4339 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Basketbol
SBA4341 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Voleybol
SBA4343 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Korfbol
SBA4345 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması I Korumalı futbol

2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7
2 4 4 7

SBA4302 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Vücut Geliştirme
SBA4304 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Pilates
SBA4306 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Kano
SBA4308 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Satranç
SBA4310 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Fıtness
SBA4312 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Aikido
SBA1314 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Bocce
SBA4316 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Buz Hokeyi
SBA4318 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Goalboll
SBA4320 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Karete
SBA4322 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Kung-fu
SBA4324 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Muay-tai
SBA4326 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Wushu
SBA4328 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Rüzgar Sörfü
SBA4330 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Golf
SBA4332 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II İzcilik
SBA4334 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Atletizm
SBA4336 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Futbol
SBA4338 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Hentbol
SBA4340 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Basketbol
SBA4342 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Voleybol
SBA4344 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Korfbol
SBA4346 Uzmanlık Dalı Antrenörlük
Uygulaması II Korumalı futbol

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

2 4 4

7

4.YIL
SEÇMELİ TEORİK DERS IV VE SEÇMELİ TEORİK DERS V DERSLERİ
VII.YARIYIL (GÜZ) VIII. YARIYIL (BAHAR)
SEÇMELİ TEORİK DERS IV (VII. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K
KODU
SBA4009 Seçmeli Teorik Ders IV Özel Alan
2 0 2
Hakemlik Eğitimi
SBA4011 Seçmeli Teorik Ders IV Gönüllülük
1 2 2
Çalışmaları
SBA4013 Seçmeli Teorik Ders IV Antrenman
2 0 2
Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
SBA4015 Seçmeli Teorik Ders IV Antrenman
2 0 2

A
3
4
3
3

SEÇMELİ TEORİK DERS V (VIII. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K
KODU
SBA4010 Seçmeli Teorik Ders V Özel Alan
2 0 2
Hakemlik Eğitimi
SBA4012 Seçmeli Teorik Ders V Gönüllülük
1 2 2
Çalışmaları
SBA4014 Seçmeli Teorik Ders V Antrenman
2 0 2
Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
SBA4016 Seçmeli Teorik Ders V Antrenman
2 0 2

A
3
4
3
3

Uygulaması ve Alan Testleri

Uygulaması ve Alan Testleri

SBA4017 Seçmeli Teorik Ders IV
Cankurtaranlık Eğitimi
SBA4019 Seçmeli Teorik Ders IV Çocuklar İçin
Antrenörlük
SBA4021 Seçmeli Teorik Ders IV Düzeltici
Egzersizler
SBA4023 Seçmeli Teorik Ders IV Egzersiz
Biyokimyası
SBA4025 Seçmeli Teorik Ders IV Egzersiz
Reçetesi ve Uygulamaları
SBA4027 Seçmeli Teorik Ders IV Engellilerde
Egzersiz
SBA4029 Seçmeli Teorik Ders IV Fair Play

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA4031 Seçmeli Teorik Ders IV Fitness
Uygulamalarında Yeni Trendler
SBA4033 Seçmeli Teorik Ders IV Grup
Dinamiği ve Liderlik
SBA4035 Seçmeli Teorik Ders IV Kadın ve
Egzersiz
SBA4037 Seçmeli Teorik Ders IV
Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim
Programları
SBA4039 Seçmeli Teorik Ders IV Örgütsel
Davranış
SBA4041 Seçmeli Teorik Ders IV Özel Kurum
ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi
SBA4043 Seçmeli Teorik Ders IV Rekreasyon

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA4045 Seçmeli Teorik Ders IV Spor
Animatörlüğü
SBA4047 Seçmeli Teorik Ders IV Spor
Endüstrisi ve Pazarlama
SBA4049 Seçmeli Teorik Ders IV Spor Hukuku

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA4051 Seçmeli Teorik Ders IV Spor Kültür
ve Felsefesi
SBA4053 Seçmeli Teorik Ders IV Mesleki
İngilizce
SBA4055 Seçmeli Teorik Ders IV Motivasyon
Teknikleri ve Hedef Belirleme
SBA4057 Seçmeli Teorik Ders IV Spor Tarihi

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA4059 Seçmeli Teorik Ders IV Spor Tarihi
ve Türk Spor Teşkilatı
SBA4061 Seçmeli Teorik Ders IV Spor Tesisleri
Planlama ve İşletmesi
SBA4063 Seçmeli Teorik Ders IV Spor ve
Siyaset Paradoksu
SBA4065 Seçmeli Teorik Ders IV Spor
Yönetiminde Motivasyonel
Yaklaşımlar
SBA4067 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Ekonomi
SBA4069 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda Etik
Değerler
SBA4071 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
İletişim ve Halkla İlişkiler
SBA4073 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda İnsan
Kaynakları Yönetimi
SBA4075 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Müsabaka Analizi
SBA4077 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Performans Monitörizasyonu
SBA4079 Seçmeli Teorik Ders IV Sporda

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

2

0

2 3

SBA4018 Seçmeli Teorik Ders V Cankurtaranlık
Eğitimi
SBA4020 Seçmeli Teorik Ders V Çocuklar İçin
Antrenörlük
SBA4022 Seçmeli Teorik Ders V Düzeltici
Egzersizler
SBA4024 Seçmeli Teorik Ders V Egzersiz
Biyokimyası
SBA4026 Seçmeli Teorik Ders V Egzersiz
Reçetesi ve Uygulamaları
SBA4028 Seçmeli Teorik Ders V Engellilerde
Egzersiz
SBA4030 Seçmeli Teorik Ders V Fair Play

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4032 Seçmeli Teorik Ders V Fitness
Uygulamalarında Yeni Trendler
SBA4034 Seçmeli Teorik Ders V Grup Dinamiği
ve Liderlik
SBA4036 Seçmeli Teorik Ders V Kadın ve
Egzersiz
SBA4038 Seçmeli Teorik Ders V Karşılaştırmalı
Antrenör Eğitim Programları

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4040 Seçmeli Teorik Ders V Örgütsel
Davranış
SBA4042 Seçmeli Teorik Ders V Özel Kurum
ve Kuruluşlarda Spor Yönetimi
SBA4044 Seçmeli Teorik Ders V Rekreasyon

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4046 Seçmeli Teorik Ders V Spor
Animatörlüğü
SBA4048 Seçmeli Teorik Ders V Spor
Endüstrisi ve Pazarlama
SBA4050 Seçmeli Teorik Ders V Spor Hukuku

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4052 Seçmeli Teorik Ders V Spor Kültür ve
Felsefesi
SBA4054 Seçmeli Teorik Ders V Mesleki
İngilizce
SBA4056 Seçmeli Teorik Ders V Motivasyon
Teknikleri ve Hedef Belirleme
SBA4058 Seçmeli Teorik Ders V Spor Tarihi

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4060 Seçmeli Teorik Ders I Spor Tarihi ve
Türk Spor Teşkilatı
SBA4062 Seçmeli Teorik Ders I Spor Tesisleri
Planlama ve İşletmesi
SBA4064 Seçmeli Teorik Ders V Spor ve
Siyaset Paradoksu
SBA4066 Seçmeli Teorik Ders V Spor
Yönetiminde Motivasyonel
Yaklaşımlar
SBA4068 Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Ekonomi
SBA4070 Seçmeli Teorik Ders V Sporda Etik
Değerler
SBA4072 Seçmeli Teorik Ders V Sporda
İletişim ve Halkla İlişkiler
SBA4074 Seçmeli Teorik Ders V Sporda İnsan
Kaynakları Yönetimi
SBA4076 Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Müsabaka Analizi
SBA4078 Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Performans Monitörizasyonu
SBA4080 Seçmeli Teorik Ders V Sporda

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

SBA4081
SBA4083
SBA4085
SBA4087
SBA4089
SBA4091
SBA4093
SBA4095
SBA4097

Performans Testleri ve
Değerlendirilmesi
Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Projeler
Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Psikolojik Yardım Becerileri
Seçmeli Teorik Ders IV Sporda Saha
ve Malzeme Bilgisi
Seçmeli Teorik Ders IV Sporda Sosyal
Güvenlik
Seçmeli Teorik Ders IV Sporda
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli Teorik Ders IV Sporun
Sosyal Psikolojisi
Seçmeli Teorik Ders IV Yaş Gelişimi
ve Basamakları
Seçmeli Teorik Ders IV Yaşlılık ve
Egzersiz
Seçmeli Teorik Ders IV Yerel
Yönetimler ve Spor

2

0

2 3

SBA4082

2

0

2 3

SBA4084

2

0

2 3

SBA4086

2

0

2 3

SBA4088

2

0

2 3

SBA4090

2

0

2 3

SBA4092

2

0

2 3

SBA4094

2

0

2 3

SBA4096

2

0

2 3

SBA4098

Performans Testleri ve
Değerlendirilmesi
Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Projeler
Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Psikolojik Yardım Becerileri
Seçmeli Teorik Ders V Sporda Saha
ve Malzeme Bilgisi
Seçmeli Teorik Ders V Sporda Sosyal
Güvenlik
Seçmeli Teorik Ders V Sporda
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli Teorik Ders V Sporun Sosyal
Psikolojisi
Seçmeli Teorik Ders V Yaş Gelişimi
ve Basamakları
Seçmeli Teorik Ders V Yaşlılık ve
Egzersiz
Seçmeli Teorik Ders V Yerel
Yönetimler ve Spor

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

2

0

2

3

4.YIL
UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III VE UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV DERSLERİ
VII. YARIYIL (GÜZ) VE VIII. YARIYIL (BAHAR)
UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (VII. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA4099 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kayak
2 2 3 5

UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (VIII. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K A
KODU
SBA4100 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kayak
2 2 3 5

SBA4101 Uzmanlık Alan Eğitimi III Bilek
Güreşi
SBA4103 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kampçılık
Ve Mağaracılık
SBA4105 Uzmanlık Alan Eğitimi III Okçuluk

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4102 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Bilek
Güreşi
SBA4104 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kampçılık
Ve Mağaracılık
SBA4106 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Okçuluk

2 2 3

5

SBA4107 Uzmanlık Alan Eğitimi III Rafting

2 2 3 5

SBA4108 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Rafting

2 2 3

5

SBA4109 Uzmanlık Alan Eğitimi III Paintball

2 2 3 5

SBA4110 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Paintball

2 2 3

5

SBA4111 Uzmanlık Alan Eğitimi III Oryantiring 2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4113 Uzmanlık Alan Eğitimi III Binicilik

2 2 3 5

SBA4112 Uzmanlık Alan Eğitimi IV
Oryantiring
SBA4114 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Binicilik

SBA4115 Uzmanlık Alan Eğitimi III Aerobik

2 2 3 5

SBA4116 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Aerobik

2 2 3

5

SBA4117 Uzmanlık Alan Eğitimi III Dart

2 2 3 5

SBA4118 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Dart

2 2 3

5

SBA4119 Uzmanlık Alan Eğitimi III Badminton

2 2 3 5

SBA4120 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Badminton 2 2 3

5

SBA4121 Uzmanlık Alan Eğitimi III Step

2 2 3 5

SBA4122 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Step

2 2 3

5

SBA4123 Uzmanlık Alan Eğitimi III Boks
SBA4125 Uzmanlık Alan Eğitimi III Modern
Pentatlon
SBA4127 Uzmanlık Alan Eğitimi III Masa
Tenisi
SBA4129 Uzmanlık Alan Eğitimi III Bisiklet

2 2 3 5
2 2 3 5

2 2 3
2 2 3

5
5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4124 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Boks
SBA4126 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Modern
Pentatlon
SBA4128 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Masa
Tenisi
SBA4130 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Bisiklet

2 2 3

5

SBA4131 Uzmanlık Alan Eğitimi III Eskrim

2 2 3 5

SBA4132 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Eskrim

2 2 3

5

SBA4133 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kürek

2 2 3 5

SBA4134 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kürek

2 2 3

5

SBA4135 Uzmanlık Alan Eğitimi III Buz Pateni

2 2 3 5

SBA4136 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Buz Pateni 2 2 3

5

SBA4137 Uzmanlık Alan Eğitimi III Yelken

2 2 3 5

SBA4138 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Yelken

2 2 3

5

SBA4139 Uzmanlık Alan Eğitimi III Yüzme

2 2 3 5

SBA4140 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Yüzme

2 2 3

5

SBA4141 Uzmanlık Alan Eğitimi III Gösteri
Cimnastiği
SBA4143 Uzmanlık Alan Eğitimi III Judo

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4142 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Gösteri
Cimnastiği
SBA4144 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Judo

2 2 3

5

SBA4145 Uzmanlık Alan Eğitimi III Masaj(kız)

2 2 3 5

SBA4146 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Masaj(kız) 2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4147 Uzmanlık Alan Eğitimi III
Masaj(erkek)
SBA4149 Uzmanlık Alan Eğitimi III Atıcılık

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4148 Uzmanlık Alan Eğitimi IV
Masaj(erkek)
SBA4150 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Atıcılık

2 2 3

5

SBA4151 Uzmanlık Alan Eğitimi III Triatlon

2 2 3 5

SBA4152 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Triatlon

2 2 3

5

SBA4153 Uzmanlık Alan Eğitimi III
Taekwondo
SBA4155 Uzmanlık Alan Eğitimi III Güreş

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4154 Uzmanlık Alan Eğitimi IV
Taekwondo
SBA4156 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Güreş

2 2 3

5

SBA4157 Uzmanlık Alan Eğitimi III Tenis

2 2 3 5

SBA4158 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Tenis

2 2 3

5

SBA4159 Uzmanlık Alan Eğitimi III Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA4161 Uzmanlık Alan Eğitimi III Bowling

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4160 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Sportif
Ritmik Cimnastik (Kız)
SBA4162 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Bowling

2 2 3

5

SBA4163 Uzmanlık Alan Eğitimi III Bilardo

2 2 3 5

SBA4164 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Bilardo

2 2 3

5

SBA4165 Uzmanlık Alan Eğitimi III Halter

2 2 3 5

SBA4166 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Halter

2 2 3

5

SBA4167 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kickboks

2 2 3 5

SBA4168 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kickboks

2 2 3

5

SBA4169 Uzmanlık Alan Eğitimi III Artistik
Cimnastik
SBA4171 Uzmanlık Alan Eğitimi III Dağcılık

2 2 3 5

SBA4170 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Artistik
Cimnastik
SBA4172 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Dağcılık

2 2 3

5

2 2 3

5

SBA4173 Uzmanlık Alan Eğitimi III Doğa
Sporları
SBA4175 Uzmanlık Alan Eğitimi III Futsal

2 2 3 5

SBA4174 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Doğa
Sporları
SBA4176 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Futsal

2 2 3

5

2 2 3

5

SBA4177 Uzmanlık Alan Eğitimi III Vücut
Geliştirme
SBA4179 Uzmanlık Alan Eğitimi III Pilates

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4178 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Vücut
Geliştirme
SBA4180 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Pilates

2 2 3

5

SBA4181 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kano

2 2 3 5

SBA4182 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kano

2 2 3

5

SBA4183 Uzmanlık Alan Eğitimi III Satranç

2 2 3 5

SBA4184 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Satranç

2 2 3

5

SBA4185 Uzmanlık Alan Eğitimi III Fıtness

2 2 3 5

SBA4186 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Fıtness

2 2 3

5

SBA4187 Uzmanlık Alan Eğitimi III Aikido

2 2 3 5

SBA4188 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Aikido

2 2 3

5

SBA4189 Uzmanlık Alan Eğitimi III Bocce

2 2 3 5

SBA4190 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Bocce

2 2 3

5

SBA4191 Uzmanlık Alan Eğitimi III Buz
Hokeyi
SBA4193 Uzmanlık Alan Eğitimi III Goalboll

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4192 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Buz
Hokeyi
SBA4194 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Goalboll

2 2 3

5

SBA4195 Uzmanlık Alan Eğitimi III Karete

2 2 3 5

SBA4196 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Karete

2 2 3

5

SBA4197 Uzmanlık Alan Eğitimi III Kung-fu

2 2 3 5

SBA4198 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Kung-fu

2 2 3

5

SBA4199 Uzmanlık Alan Eğitimi III Muay-tai

2 2 3 5

SBA4200 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Muay-tai

2 2 3

5

SBA4201 Uzmanlık Alan Eğitimi III Wushu

2 2 3 5

SBA4202 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Wushu

2 2 3

5

SBA4203 Uzmanlık Alan Eğitimi III Rüzgar
Sörfü
SBA4205 Uzmanlık Alan Eğitimi III Golf

2 2 3 5

2 2 3

5

2 2 3 5

SBA4204 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Rüzgar
Sörfü
SBA4206 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Golf

2 2 3

5

SBA4207 Uzmanlık Alan Eğitimi III İzcilik

2 2 3 5

SBA4208 Uzmanlık Alan Eğitimi IV İzcilik

2 2 3

5

SBA4209 Uzmanlık Alan Eğitimi III Atletizm

2 2 3 5

SBA4210 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Atletizm

2 2 3

5

SBA4211 Uzmanlık Alan Eğitimi III Futbol

2 2 3 5

SBA4212 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Futbol

2 2 3

5

SBA4213 Uzmanlık Alan Eğitimi III Hentbol

2 2 3 5

SBA4214 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Hentbol

2 2 3

5

SBA4215 Uzmanlık Alan Eğitimi III Basketbol

2 2 3 5

SBA4216 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Basketbol

2 2 3

5

SBA4217 Uzmanlık Alan Eğitimi III Voleybol

2 2 3 5

SBA4218 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Voleybol

2 2 3

5

SBA4219 Uzmanlık Alan Eğitimi III Korfbol

2 2 3 5

SBA4220 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Korfbol

2 2 3

5

SBA4221 Uzmanlık Alan Eğitimi III Korumalı
futbol

2 2 3 5

SBA4222 Uzmanlık Alan Eğitimi IV Korumalı
futbol

2 2 3

5

2 2 3 5

2 2 3 5

4.YIL
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSİ I VE ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSİ II
III. YARIYIL (GÜZ) VE IV. YARIYIL (BAHAR)

ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSİ I
(VII. YARIYIL GÜZ)
DERS
DERSİN ADI
T U K A

ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSİ II
(VIII. YARIYIL BAHAR)
DERS
DERSİN ADI
T U K A

KODU
SBA4347
SBA4349

KODU
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi I
Müzik
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi I
Resim

1 2 2 3

SBA4348

1 2 2 3

SBA4350

Üniversite Ortak Seçmeli Dersi II
Müzik
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi II
Resim

1 2 2

3

1 2 2

3

