ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN KUR TANIMLARI

I.YARIYIL

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Dünya savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen Milli Kuvvet
Hareketi, İlk Mukavemet, Milli Birlik, T.B.M.M.’nin açılışı, Doğu ve Batı cephelerinde
savaşlar, Büyük Taarruz, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin kurulması, Halifeliğin ve
saltanatın kaldırılması ile ilk Anayasa ve İnkılaplar.

ATA101 ATATÜRK’S PRENCIPLES AND REVOLUTION HISTORY
Developments before and after the 1 st World War, invasions, First Resistance, National
Union, opening of GNA (Grand National Assembly), wars in the East and West, big attack,
Lozan Agreement, Foundation oR republic, first Constitution and Revolutions.

TDİ101 TÜRK DİLİ I
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve
kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı
fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları;
seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme
çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı
türleri. (anı,fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan,
bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.) makalelerin giriş, gelişme,
sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alam ve özetleme yöntem ve
teknikleri.

TDİ101 TURKISH LANGUAGE

Definition and importance of language; relation of culture and language; written language and
its characteristics, structure and rules in written language, punctuation; plan, theme, point of
view, supporting ideas in writing, writing, writing a paragraph; concept of composition, rules
and planning composition, selected writings, theme, paragraph studies, correcting
composition studies, general mistakes in expression, thinking and ability to express thoughts;
various writing. (story, fiction, jolces … etc), formal writings (cv, petition, reports,
advertisement, bibliography, announce, scientific writings, article etc), study on introduction,
development and conclusion parts of articles, study to write articles, taking notes and
summarizing methods.

BYN107 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ
İnsan vücudunda hareketi oluşturan unsurların fonksiyonel anatomileri anatomik terminoloji
ve kavramlarla incelenir.

BYN107 HUMAN ANATOMY ANAD KİNESİOLOGY
Functional anatomies of elements forming movement in human body are studied with
anatomical terminology and concepts.

BAN109 ANTRENÖRLÜK MESLEĞİNE GİRİŞ
Antrenörlük mesleğinin tanımı ve uygulama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yeri ve önemi,
antrenörlük mesleğinin mevcut durum ve gelecekteki görünümü, antrenörlük mesleğinin
mevzuat ile sporun tarihsel gelişim içindeki yeri.
BAN109 INTRODUCTION TO COACHING
The description of cooching, application areas, the importance of it in the World and
in Turkey, the current and future situation of training and its history.

BAN111 SPOR ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar,
yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında organizasyon ve yönetimi, uluslar arası
spor kurum-kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı,
işleyişi.

BAN111 SPORTS ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Basic concepts related to management, sports organization and sports management,
principles, techniques and principles of management science, international sports foundations,
management structure of Turkish physical education and sports system.

BED113 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri,
işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının
geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

BED113 INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORST SCIENCE
Basic concepts in physical education and sports, the situation, function, purposes, philosophy,
the relation with other sciences of physical education and sports, the future of job areas in
physical education and sports, the place and function of physical education in Turkish
education and sports foundations.
BED115 GENEL CİMNASTİK
Tanım, tarihçe, duruşlar, tören yürüyüşleri, düzen, ritm, atlama ipi, cimnastik sopası, lobut
alıştırmaları ve kurallar.
BED115 GENERAL GYMNASTICS
Description, history, ceremony steps, organization, rhytm, jumping rope, gymnastic stick,
cudgel, exercises and rules.

YD101 TEMEL YABANCI DİL I
Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayan öğrencilere yönelik haftada 4 saat olmak üzere 2 yıl
süreyle verilen zorunlu ve önşartlı bir derstir.YDİ101/102 ve YDİ201/202 kodlu olup 101 ve
102 dersleri başarılmadan 201 ve 202 derslerine kayıt yapılamaz. Öğrencilere hazırlığı
atlamaya yardımcı olacak şekilde Intermediate düzeyde New Headway kitabı okutulmakta,
öğrencilerin yabancı dilin temel becerilerini kazanması ve kendilerini ifade edebilecek,
iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işlenen
temel konular şunlardır; zamanlar, modalfiiller, şart cümleleri, yan cümleler, dolaylı sorular
gibi gramer konuları ile günlük hayatta kullanılan kelime, deyim ve yapılar, okuma parçaları
ve ilgili alıştırmalar.

YD101 BASIC ENGLISH

This compulsory course is designed for students who has failed the English Proficiency
Exam. Students use the texbook called New Headway, intermediate level which comprises
integrated skillls, motivating topics and clearly focused tasks. The related grammar items are;
tenses, modal verbs, conditional sentences, relative clauses, indirect questions along with
vocabulary, idioms, phrasal verbs, reading passages and related exercises. This is a
prerequisite course. Students who haven’t succeeded in the first year courses, namely YDİ101
and YDİ102 can’t be registered to the second years courses YDİ201 and YDİ202. This is a 4
semester programme.

ING105 MESLEKİ İNGİLİZCE I
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING105 VOCATIONAL ENGLISH I
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

II.YARIYIL

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve uygulanması, II. Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler
ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.
ATA102 ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY II
Atatürk’s principles and applications, the developments during and after the 2 nd
World War, the relations with west and political and social developments up to today.

TDİ102 TÜRK DİLİ II
Konuşma-yazma becerisi ve geliştirici etkinlikler, planlama ve düzenleme, yaratıcı
yazı yazma, düz anlatım, betimleme, tanımlama, tartışma, çeşitli türde mektup ve rapor
yazma.

TDİ102 TURKISH LANGUAGE II
Improvement of speaking and writing skills, planning and organization, creative
writing, description, discussion, writing various types of letters.

BAN108 FİZYOLOJİ
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve farklı sistemlerin çalışma
mekanizmaları incelenir.
BAN108 PHYSIOLOGY
Working mechanisms of cells, tissues, organs and different systems of human body are
studied.
BAN110 BiYOMEKANiK
Sportif hareketlerin biyomekanik temellerini kinetik ve kinematik içerisinde ele alarak,
lineer ve açısal hareketler düzeyinde incelemekte ve spor dalları ile performans ilişkisi.

BAN110 BIOMECHANICS
Biomechanic bases of sportive movements are studied in kinetics and kinematics,
linear and angular movement level.The relation between sports branches and performance.

BAN112 GENEL PSİKOLOJİ
Çağdaş psikolojinin uygulama alanlarının ve psikoloji ile ilgili temel kavramların sporla
ilişkilendirilmesi, bu doğrultuda insan performansı, performansının psişik boyutlarına genel
bir bakışın kazandırılması.

BAN112 GENERAL PYSCHOLOGY

The relationship between sports and application areas of comtemporary psychology
and basic concepts of psychology.Human performance and a general outlook
of
psychological dimentions of human performance.

BED114 YÜZME
Tanım, tarihçe, temel hazırlık çalışmaları (su üstünde kalabilme, nefes alma, ayak
vuruşu, kol çekişi, makas hareketi v.b.) serbest-sırtüstü-kurbağalama-kelebek yüzme,
atlayışlar ve kurallar.
BED114 SWIMMING
Description, history, basic preparation studies, free style, back stroke, breast stroke, butterfly
stroke, starts and rules.

BED116 ATLETİZM I
Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları,
yürüyüşler ve kurallar.

BED116 TRACK AND FIELD I
Description history, classifying, sprint, middle and long distance running, relay races,
and rules.

YD102 TEMEL YABANCI DİL II
Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayan öğrencilere yönelik haftada 4 saat olmak üzere 2
yıl süreyle verilen zorunlu ve önşartlı bir derstir.YDİ101/102 ve YDİ201/202 kodlu olup 101
ve 102 dersleri başarılmadan 201 ve 202 derslerine kayıt yapılamaz. Öğrencilere hazırlığı
atlamaya yardımcı olacak şekilde Intermediate düzeyde New Headway kitabı okutulmakta,
öğrencilerin yabancı dilin temel becerilerini kazanması ve kendilerini ifade edebilecek,
iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işlenen
temel konular şunlardır; zamanlar, modalfiiller, şart cümleleri, yan cümleler, dolaylı sorular
gibi gramer konuları ile

YD102 BASIC ENGLISH II
This compulsory course is designed for students who has failed the English
Proficiency Exam. Students use the texbook called New Headway, intermediate level which

comprises integrated skillls, motivating topics and clearly focused tasks. The related grammar
items are; Tenses, modal verbs, conditional sentences, relative clauses, indirect questions
along with vocabulary, idioms, phrasal verbs, reading passages and related exercises. This is a
prerequisite course. Students who haven’t succeeded in the first year courses, namely YDİ101
and YDİ102 can’t be registered to the second years courses YDİ201 and YDİ202. This is a 4
semester programme.

ING106 MESLEKİ İNGİLİZCE II
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING106 VOCATIONAL ENGLISH II
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

GUS101-103 GÜZEL SANATLAR (RESİM-MÜZİK)
Tanımı, tarihi gelişimi, sınıflandırılması, sanat ve endüstri ilişkileri, temel sanat bilgileri.
Müzik, eğitimde müzik, rolü, içeriği, öğeleri, tarihsel gelişimi, diğer kültürlerdeki müziksel
yapılar ve diğer derslerle ilişkisi.

GUS101-103 FINE ARTS (PICTURE MAKING-MUSIC)
Description, historical development, classifying, the relationship between arts and
industry, basic art information.Music, music in education, its role, its contents, elements,
historical development, music structures in other cultures and relation with other courses.

III. YARIYIL

BYA203 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK
Bilim felsefesi, araştırma teknikleri ve türleri, sporda sayısal verilerin elde edilmesi,
karar alabilecek şekilde analizinin öğretilmesi ve öğretilen istatistiki yöntemlerin bilgisayarda
paket programlar ile kullanılması.

BYA203 RESEARCH TECHNIQUES AND STATISTICS
Science philosophy, research techniques and types, obtaining numerical datas in
sports, teaching analysis of these and using the statistical methods with packet programs in
computer.
BAN205 SPOR PSİKOLOJİSİ
Sporsal performansta psişik süreçlerin performans üzerindeki etkisini incelemek amacı
ile yapılan uygulamaları ve bunların psikososyal boyutlarını ele almaktır.

BAN205 SPORTS PYSCHOLOGY
Studying the affects of physicological periods on performance in sport performance and their
applications and their physicological dimentions.

BAÖ207 SPORCU BESLENMESİ
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.

BAÖ207 NUTRITION OF SPORTSMAN
Basic nutriton principles, carbon hydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and duites
of water in organism, the effects of water on physical performance, nutrition principles pre
and post competitions, nutrition principles according to age, sex and sickness, weight control
in sports.

BED209 ATLETİZM II

Atmalar, atlamalar, dekatlon ve kurallar.

BED209 TRACK AND FIELD II
Jumping, throwing, decathlon, heplathlon and rules.

BED211 BASKETBOL
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım
savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar.

BED211 BASKETBALL
Description, history, basic stance, passing, dribbling, shot rebound, tricks, individual and team
defence, team attack, fast-breake, game systems and rules.

BED213 FUTBOL
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik,
bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

BED213 SOCCER
Description, history, basic posture, pasing, ball control, dribbling, shot, goal keeping and
team defence, team attack, game systems, rules

YD201 TEMEL YABANCI DİL III
Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayan öğrencilere yönelik haftada 4 saat olmak üzere 2
yıl süreyle verilen zorunlu ve önşartlı bir derstir.YDİ101/102 ve YDİ201/202 kodlu olup 101
ve 102 dersleri başarılmadan 201 ve 202 derslerine kayıt yapılamaz. Öğrencilere hazırlığı
atlamaya yardımcı olacak şekilde Intermediate düzeyde New Headway kitabı okutulmakta,
öğrencilerin yabancı dilin temel becerilerini kazanması ve kendilerini ifade edebilecek,
iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işlenen
temel konular şunlardır; zamanlar, modalfiiller, şart cümleleri, yan cümleler, dolaylı sorular
gibi gramer konuları ile

YD201 BASIC ENGLISH III
This compulsory course is designed for students who has failed the English
Proficiency Exam. Students use the texbook called New Headway, intermediate level which
comprises integrated skillls, motivating topics and clearly focused tasks. The related grammar
items are; Tenses, modal verbs, conditional sentences, relative clauses, indirect questions
along with vocabulary, idioms, phrasal verbs, reading passages and related exercises. This is a
prerequisite course. Students who haven’t succeeded in the first year courses, namely YDİ101
and YDİ102 can’t be registered to the second years courses YDİ201 and YDİ202. This is a 4
semester programme.

ING201 MESLEKİ İNGİLİZCE III
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING201 VOCATIONAL ENGLISH III
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS I

BES213 AEROBİK
Fiziksel aktivite ve alıştırmaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması.

BES213 AEROBICS
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES215 SPOR ANİMATÖRLÜĞÜ
Tanım, kapsam, sınıflandırma, özellikleri ile ilgili uygulama alanları, uluslar arası görünümü,
boş zaman uygulamaları içindeki yeri, turizm sektörlüğü ile ilişkisi. Animasyon ve rekreasyon
bütünlüğü içerisinde değerlendirme ile bu konudaki araştırma, çalışmalar.

BES215 SPORTS ANIMATIONS
Description, contents, classification, application areas, international situation, its place
in leisure time activities, relation with tourism sector. Evaluation in animation and recreation
and researches and studies on this subject.

BES217 ATICILIK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES217 SHOOTING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES219 BADMİNTON
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES219 BADMINTON
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES221 BİSİKLET
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES221 CLYLING
Descrip, historical development, basic technique, tactics and skills, rules.

BES223 BUZ SPORLARI

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES223 ICE SPORTS
Descrip, historical development, basic technique, tactics and skills, rules.

BES225 DANS
Tanımı, tarihi gelişimi, temel bale-dans figürleri, eşli hareketler ve farklı kültürlerin
dansları.

BES225 DANCE
Description, historial development, basic balet dance fiqures, fiqures in couples and
dances of different cultures.

BES227 DOĞA SPORLARI
Doğa sporları içinde yer alan spor türleri ve bunlara ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler,
malzeme ve ekipman kullanımı ve Ülkemiz koşullarında uygulamaları, istihdam alanlarında
doğa sporlarından yararlanmayı sağlayan teorik ve uygulamalı bilgiler.

BES227 NATURE SPORTS
Sports branches in nature sports, technical information, materials and equipment
usage, applications in our country, theoric and application on nature sports.

BES229 EĞİTSEL OYUNLAR
Tanımı, 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.

BES229 EDUCATIONAL GAMES
Description, the importance of game for children, the effect on child growth, game
environment and tools, teaching basic movements with games, individual and group games,
games of sports branches.

BES231 ESKRİM
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES231 FENCING
Descrip, historical development, basic technique, tactics and skills, rules.

BES233 HALK OYUNLARI
Tanımı, tarihi gelişimi, ritm, temel teknikler ve yöresel oyunlar, eğitsel oyunlar.

BES233 FOLK DANCES
Description, historical development, rtyhm, basic techniques and local dances,
educational games.

BES235 KAYAK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES235 SKIING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

IV.YARIYIL

BAÖ206 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından
korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama
teknikleri.

BAÖ206 PREVENTION OF SPORST INJURIES AND REHABILITATION
The factors preparing sporst injuries, injury mechanisms, priciples of sports injuries prention,
warm-up cool-down, treatment principles of sports injuries, types an bandaging technigues.

BED208 BİLGİSAYAR
Temel klavye becerileri, kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo
(spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma, basit programlama
uygulamaları, eğitim yazılımları (software) ve sınıfta bilgisayarla çalışma.

BED208 COMPUTER
Basic keyboard skills, word processing, graphics, electronic spreadsheets, studying with data
base, simple programming, education software and studying with computer in the class-room.

BED210 ANTRENMAN BİLGİSİ
Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri,
yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, imro,makro,yıllık planlama,
yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin
geliştirilmesi.

BED210 TRAINING KNOWLEDGE
The concept of training and basic principles, effects of training on organism, exhaustion,
recovery, session of training, planning, minor, major and annual planning, looding and basic
principles, skill choosing in sports, improving biomotor skills.

BED212 HENTBOL
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım
savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar.

BED212 HANDBALL
Definition, short history, basic pose, dribbling, pass, shot, rebound, cheating,
defending individually and as a team, team attack, fast break, game systems an rules.

BED214 VOLEYBOL
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım
savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
BED214 VOLLEYBALL
Description, history, basic posture, passing shot, service, blocking, falling down tecnigues,
team defence, team attack, game systems and rules.

YD202 TEMEL YABANCI DİL IV
Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayan öğrencilere yönelik haftada 4 saat olmak üzere 2 yıl
süreyle verilen zorunlu ve önşartlı bir derstir.YDİ101/102 ve YDİ201/202 kodlu olup 101 ve
102 dersleri başarılmadan 201 ve 202 derslerine kayıt yapılamaz. Öğrencilere hazırlığı
atlamaya yardımcı olacak şekilde Intermediate düzeyde New Headway kitabı okutulmakta,
öğrencilerin yabancı dilin temel becerilerini kazanması ve kendilerini ifade edebilecek,
iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işlenen
temel konular şunlardır; zamanlar, modalfiiller, şart cümleleri, yan cümleler, dolaylı sorular
gibi gramer konuları ile

YD202 BASIC ENGLISH IV
This compulsory course is designed for students who has failed the English
Proficiency Exam. Students use the texbook called New Headway, intermediate level which
comprises integrated skillls, motivating topics and clearly focused tasks. The related grammar
items are; Tenses, modal verbs, conditional sentences, relative clauses, indirect questions
along with vocabulary, idioms, phrasal verbs, reading passages and related exercises. This is a
prerequisite course. Students who haven’t succeeded in the first year courses, namely YDİ101
and YDİ102 can’t be registered to the second years courses YDİ201 and YDİ202. This is a 4
semester programme.

ING202 MESLEKİ İNGİLİZCE IV
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING202 VOCATIONAL ENGLISH IV
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS II
ELECTIVE COURSE II

BES214 HAVACILIK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES214 AVIATION
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES216 OKÇULUK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES216 ARCHING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules

BES220 SU SPORLARI
Tanımı, tarihçesi, temel teknikler ve uygulamaları. Su sporları çeşitleri ve
uygulama alanları ile dikkat edilecek konuların incelenmesi.

BES220 WATER SPORTS
Description, history, basic techniques and applications, types of water sports and
application areas.

BES220 VÜCUT GELİŞTİRME
Vücut geliştirme sporunun uygulanmasında dikkat edilecek beslenme ve diğer ilgili
konulara yönelik bilgiler ve uygulama teknikleri.

BES220 BODY BUILDING
İnformation on nutrition and application of body building sports.

BES222 YÜZME
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES222 SWIMMING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules

BES234 İZCİLİK/KAMPÇILIK
Tanımı, tarihi gelişimi, izcilik töresi, yöntemi, armaları, örgütlenmesi, ünite oluşumu,
eğitim ve öğretim kurumlarındaki izcilik faaliyetleri.

BES234 SCOUTING/CAMPING
Description, history, method, coat of arms, scouting tradition, organization, forming
units, scouting activities in education institutions.

BES236 MASAJ
Tanımı, tarihi gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masaj çeşitleri, genel ilkeleri,
maniplasyonlar ve uygulamaları.

BES236 MASSAGE
Description, historical development, importance, materials used, massage types, general
principles, maniplations, and their applications.

BES238 TENİS
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES238 TENNIS
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules

V.YARIYIL

BYA303 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ I
Enerji kavramları, farklı egzersizlerin enerji harcamaları, organizmanın enerji
sistemleri, farklı ortamlarda egzersiz ve sistemlerin egzersize uyumları incelenir.

BYA303 EXERCISE PHYSIOLOGY I
Energy concepts, energy expenditures of different exercises, energy systems of the
organism, the harmony of exercises and systems in different environments to exercise.
BAÖ305 PSİKOMOTOR GELİŞİM
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 ile fiziksel uygunluk,
algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların
değerlendirilmesi.

BAÖ305 PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT
The differences depending on age in psychomotor behaviour, the similarities and differences
among individuals, concepts, principles, the factors effecting the psychomotor develepment,
instutitional approaches, physical development, psychomotor development periods, physical
fitness with psychomotor development, perceptional motor skills, evaluation of psychomotor
behaviour in children.

ANT301-343 ÖZEL ALAN TEKNİK VE TAKTİK EĞİTİMİ I

Seçilen spor dalının teknik eğitiminin teorik ve uygulama ilkeleri. Spor dalına özgü
olarak teknik eğitimin sınıflandırılması. Konu ile ilgili bilgiler ve bu bilgilerin uygulamaya
yansıması. Bireysel ve takım sporlarında spor dalına özgü teknik uygulamanın öğretim ve üst
düzey çalışmalarından örneklemeler.

ANT301-343 SPECIAL FIELD AND TACTIC TRAINING
Theorical and application principles of the chosen sports branch. The classification of
technical education of that specific sports branch.Information on the subject and the reflection
of the knowledge on application.Examples on teaching and advanced studies of technical
application in individual and team sports.

BED309 GÜREŞ
Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş,teknik.
Taktik ve kurallar.

BED309 WRESTLING (FOR FEMALE)
Description, historical development, basic position in grecromen styles, holding,
technigue.Tactics and rules.

BED311 SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
Tanım, tarihçe, serbest ve aletli (ip, çember, top, lobut, kordela, vb.) hareketler ve yarışma
kuralları.

BED311 SPORTIVE RHYTMIC GYMNASTICS (FOR FEMALE)
Description, history, free movements and movements with tools and competition rules.

ING301 MESLEKİ İNGİLİZCE V
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini,
ilgili İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet
sonrası öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki
başarılarını artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING301 VOCATIONAL ENGLISH V
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS III

ELECTIVE COURSE III

BES315 BOŞ VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ
Boş ve serbest zaman kavramlarının ayrı tanımları, içerikleri, tarih içindeki yeri ve önemi,
sanayi devrimi, toplumsallaşma, tüketim içindeki ilgileri ve sosyolojisi, ile etkileşiminin
incelenmesi.

BES315 SPARE AND FREE TIME SOCIOLOGY
Different definitions of free and spare time concepts, contents, importance and position in
history, industrial revolution, becoming socialized, interest in consuming and sociology and
observing interaction.

BES317 KÜLTÜR VE SPOR
Genel kültür, ulusal kültür ve popüler kültürün fiziksel kültür ile spor dilini nasıl
kullanmakta oluşunun ayrıntılı olarak incelenmesi.

BES317 CULTURE AND SPORTS
Observing, in details, how general culture, national culture and popular culture with physical
culture use sports language.

BES319 REKREASYON LİDERLİĞİ

Rekreasyon ve liderlik kavramlarının açıklanması, rekreasyon liderliğinin kapsamı içerisinde
yer alan rekreasyon örüntülerinin tartışılması, rekreasyonda liderlik ve uygulandığı alanların
incelenmesi.

BES319 RECRETION LEADERSHIP

Explaining recreation and leadership concepts, patterns of recreation which is inside
the scope of recreation leadership, observing in recreation and its fields.

BES321 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM
Sporun felsefi temellerinin aktarılması ve olimpiyat felsefesi ile birlikte tartışılarak,
olimpiyat geleceği ile spor geleceği ilişkilendirilerek yeni gelişen akımlar ve olimpik anlayış
içinde değerlendirilmesi. Spor, olimpizm, özgürlük, bilim, felsefe boyutuyla tartışılması.

BES321 SPORTS PHILOSOPHY AND OLYMPISM
Transferring philosophical basis of sports and by discussing it with philosophy of olympics
connecting the future of olympics to future of sports and its evaluation in the scope of new
developing approaches and olympic understanding, its discussion with the dimensions of
sports olympism, freedom, science and philosophy.

BES323 SPOR KURUMLARI VE MUHASEBE
Muhasebeye ilişkin temel tanım ve kavramlardan yola çıkarak spor kurumları ve
işletmelerinde muhasebe uygulamaları.

BES323 SPORTS INSTITUTIONS AND ACCOUNTING
Stemming from basic definition and concepts related to accounting, the application of
accounting in sports in sports institutions and operations.

BES325 SPOR VE ÇEVRE
Sporun sosyal ve yapay çevre içindeki tanımı ve yeri, aile, yakın çevre, okul-iş çevresi,
toplum-kitle iletişimi etkilerinin, yönelme ve yönlendirme unsurları ile birlikte incelenmesi,
sporun yapay çevreye olumlu-olumsuz etkilerinin tartışılması.

BES325 SPORTS AND ENVIRONMENT
The definition and position of sports in social and articial environment, family, close
environment, school-business environment, observing effects of community-mass
comminication with directing and being directed elements, discussing positive and negative
effects of sports and artificial environment.

BES327 ÇOCUK VE EGZERSİZ
Çocuklarda normal büyüme ve gelişimin değerlendirilmesi, ergenlik dönemi
özellikleri, farklı spor branşlarının çocuklarda yetenek belirleme, büyüme gelişimi, sağlık
açısından etkileri.

BES327 CHILD AND EXERCISE
Evaluation of growth and development in children.Pubertal growth, talent
identification, growth, development and health relation between various sport branches and
training methods.

BES329 ÇOCUKLARDA ANTRENMAN YAKLAŞIMLARI
Farklı yaş gruplarındaki çocukların ve ergenliğe geçiş aşamasındaki çocukların gelişim
ilkeleriyle uyumlu antrenman yaklaşımlarının öğretimi.

BES329 TRAİNİNG APPROACHS FOR CHİLDREN
Right methods to start training for children and teaching the loading principals which
are for children.

BES333 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları,
zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilerde beden eğitimi ve spor öğretimi. Beden eğitimi
ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki
düzenlemeler.

BES333 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR HANDICAPPED

The meaning and importance of pysical education and sports for handicapped,
handicap types and classifications; mental, seeing, hearing and orthopedic handicapped
people, physical education and sports on handicapped, legal organizations for handicapped on
physical education and sports.

SEÇMELİ DERS IV
ELECTIVE COURSE I V

BES335 HALTER
Tanımı, tarihi gelişimi temel teknik, taktik ve beceriler kurallar.

BES335 WEIGHT LIFTING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES337 İLK YARDIMI
İlk yardım tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma,
kırık, çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım.

BES337 FIRST AID
Description of first aid, purpose, injuries, freezing, burns, sun stroke, poisoning,
drawning, breaks, first aid in cardiorespiratory arrest.

BES339 KÜREK
Kürek sporunun tarihsel gelişimi, kuraları, teknik ve taktik elementlerinin teorik ve
pratik olarak öğretimi hedeflenmektedir.

BES339 ROWING
Theoretical and practical teaching of historical progression, rules, tactical elements of
rowing.

BES341 SU ALTI SPORLARI
Tanımı, tarihçesi, temel uygulama teknikleri ve teorisi. Sualtı sporları uygulamasında
dikkat edilmesi gereken konular.

BES341 UNDER-WATER SPORTS
Description, history, basic application techniques and theory. The subjects to be paid attention
in application of under-water sports.

BES343 BİNİCİLİK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES343 RIDING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES345 KORFBOL
Tarihçe, atışlar, paslar, aldatmalar, savunma hücum sistemleri ve kurallar.

BES345 KORFBALL
History, passing, throwing, tactics, defense attack systems and rules.

BES347 UZAKDOĞU SPORLARI
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES347 FAR EAST SPORTS
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES357 KAYAK
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES357 SKIING
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

BES359 MASA TENİSİ
Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

BES359 TABLE TENNIS
Description, historical development, basic techniques, tactics and skills, rules.

VI.YARIYIL

BYA304 SPOR SOSYOLOJİSİ
Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, oyun, spor ve kültürler
sırası ilişki, spora katılımda sosyal çevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal
ve ekonomik olaylar, sosyal hareketlilik, sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemleri.

BYA304 SPORTS SOCIOLOGY
Basic concepts development, relationship with other sciences, game, relationship with
sports and inter-cultural, social environment in participating sports, social activity, sports and
socail problems in the progress of industrialization.

BYA306 SPORCU SAĞLIĞI
Doku ve branşlara göre sık görülen sakatlıklar ve önlenmesi. Sporda ilk yardım ve
hijyen kavramları, ergojenik yardım ve farklı ortamlarda egzersizin sporcu sağlığı açısından
değerlendirilmesi, farklı gruplarda egzersizin riskleri.

BYA306 SPORTSMAN HEALTH

Common injuries of tissues for branches and prevention. First aid and hygene concepts in
sports, ergogenic aid and evaluation of exercise in different environments in sportsman health,
risks of exercise in different groups.

BED308 SPORDA BECERİ ÖĞRETİMİ
Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri
türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin
ölçülmesi.

BED308 SKILL TEACHING IN SPORTS
The definition of skill and teaching, its models and process, stages of learning skill,
individual and socia-cultural factors effecting skill learning and evaluating the skills.

BAN310 ANTRENMAN UYGULAMASI VE ALAN TESTLERİ
Antrenmanın pratik uygulaması, bireysel ve takım sporlarında planlama. Antropometrik
ölçümler, fiziksel ve fizyolojik testlerin branşlara göre değerlendirilmesi ve uygulaması.

BAN310 TRAINING APPCICATION AND AREA TESTS
Practical application of training, planning in individual and team sports, anthropometric
measurements, avaluation and application of physical and physiological tests according to the
branches.

BAN312 ANTRENÖR EĞİTİMİ VE İLKELERİ
Antrenörün tanımı, görevleri ve yönetim şekilleri. Türkiye’de antrenör eğitiminin gelişimi,
yapılanması ve antrenör yetiştirme ilkeleri. Ulusal ve uluslararası çağdaş antrenör eğitiminin
geleceği.

BAN312 TRAINER EDUCATION AND PRINCIPLES
Description of tranier, duties, and management styles. The progression of trainer education in
Turkey, classifying and principles of trainer education, the future of trainer education
nationally and internationally.

ANT302-344 ÖZEL ALAN TEKNİK VE TAKTİK EĞİTİMİ II

Bireysel ve takım sporlarında taktik eğitimin temel ilkeleri. Bireysel taktik, grup taktiği ve
takım taktiğinin teorik ilkeleri ve bu ilkelerin uygulamaya yansıması. Taktik eğitiminin,
öğrenim ve üst düzey uygulamalarından seçilen spor dalında özgü uygulama teknikleri.

ANT302-344 SPECIAL FIELD AND TACTIC EDUCATION II
Basic principles of tactic education in individual and team sports. Individual tactic,
group tactics and theoric principles of team tactics and application. Application techniques of
the elective sports branch.

ING302 MESLEKİ İNGİLİZCE VI
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING302 VOCATIONAL ENGLISH VI
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be required
from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or preparation
for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various text types
along with the constraints that surface in their translation. The selection of the topics is made
in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS V
ELECTIVE COURSE V

BES322 ENGELLİLERDE BİREYSEL EĞİTİM PORGRAMLARI
Engelli sporcunun mevcut durumunun tespit edilmesi, kısa ve uzun süreli hedeflerin
belirlenmesi, yardımcı servisler (fizyoterapi) ile işbirliği ve kaynaştırma, değerlendirme.

BES322 INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS FOR HANDICAPPED
Determination of the present situation of the handicapped sportsman, determination of
short term and long term targets, assisting services, combining with physiotherapy and
evaluation.

BES330 GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK
Grup-birey ilişkileri, grubun takım haline dönüşmesi, grup bütünlüğü, dinamiği ve
liderliği.

BES330 GROUP DYNAMIC AND LEADERSHIP
Group-individual relations, transforming a group to a team, wholeness of the group, its
dynamic and leadership.

BES332 KADIN VE EGZERSİZ
Kadına özgü fiziksel, fizyolojik farklılıklar, kadının spora katılımı, antrenmana
uyumu, sporcu kadının sağlık riskleri.

BES332 FEMALES AND EXERCISE
Physical and physiological variences of women. Sports participation to training and
health risks of female.

VII.YARIYIL

BED403 REKREASYON
Rekreasyonla ilgili kavramların tanımlanması, aile, iş ve eğitimde spor ve rekreasyon
arasındaki ilişkiler, spor ve rekreasyonun hazırlık konuları.

BED403 RECREATION
Description of the concepts on recreation, the relations between sports and recreation in
family, work and education, preparation subjects of sports and recreation.

BAN405 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II
Farklı yaş, cinsiyet ve hasta gruplarında egzersize uyum. Beslenmenin performans
üzerine etkileri, ergojenik yardımın fizyolojik mekanizmaları, insan vücut tipleri, vücut
yapısının egzersizle gösterdiği antropometik değişimler, bu değişikliklerin değerlendirilmesi
ve ölçüm teknikleri. Egzersiz fizyolojisinde kullanılan ölçüm yöntemleri.

BAN405 EXERCISE PHYSIOLOGY II
The concept of energy, energy consumption of different exercises energy systems of
organism exercise in different places and stabilization of systems in exercise.

BAN407 SPORDA KONDİSYON
Temel kavramlar ve ilkeleri, spor branşlarına özgü kondisyonel nitelikler, kurumsal yaklaşım,
kuvvet, sürat, dayanıklılık ve hareketliliği geliştirmesine yönelik tekniklerin öğrenimi.

BAN407 CONDİTİON İN SPORTS
Basic cancepts and principles, conditional qualities of sports branch, institutional
approaching, strenght, speed, endurance and teaching technichs which intended for
development of mobility.

BAN409 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ UYGULAMASI I
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 bilgilerin uygulamaya yönelik çalışmalar.

BAN409 COACHING EDUCATION APPLICATION
Application of knowledge on training of the candidate getting training education, and
getting experience on specific sports branch and application of theoric information.

BAN411 ANTRENMAN PLANLAMASI
Günlük antrenman, mikrosirkül, markosirkül, yıllık antrenman programı hazırlanması
ve seçilen spor dalına özgü ayrıntılı planlama, periyotlama ve uygulama çalışmaları.

BAN411 TRAINING PLANNING
Daily training, microcircul, macrocircul, preparation of annual training programme
and detailed planning of elected sports branch and application.

ING401 MESLEKİ İNGİLİZCE VII
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING401 VOCATIONAL ENGLISH VII
This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS VI

ELECTIVE COURSE VI

BES415 SPOR YÖNETİMİNDE MOTİVASYONEL YAKLAŞIMLAR
Spora katılım ve katılımın motivasyonel özelliklerinin genel motivasyon kuramları başlığı
altında ele alınması.

BES415 MOTIVATIONAL APPROACHES IN SPORTS MANAGEMENT
Involving the sports and handling the motivational pecularities of involving as a title of
general motivation.

BES417 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Örgütsel davranışın temel kavramları, örgütün doğası ile örgütün işlevsel ve toplumsal
çevresi, teknolojik gelişmeler ve insan davranışı üzerine etkileri.

BES417 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Basic concepts of organizational behaviour, nature of organization with its functional and
social environment, technological developments and its effects on people’s behaviour.

BES419 ÖRGÜTSEL İKLİM
Örgütün içinde geçen olayların ve davranışların örgütün başarısı ile personel başarıları
üzerine etkilerinin incelenmesi

BES419 ORGANIZATIONAL CLIMATE
Observing the effects of the events and behaviour accored in organization and the
correlation of these with the success of organization and personn.

BES427 SAĞLIK BİLİMLERİNDE EGZERSİZ TESTİ VE REÇETESİ
Sağlıklı yaşamın bir gereği veya tedavi yöntemi olarak egzersiz kullanımı amacıyla,
tıp bilimlerindeki güncel uygulamalar ışığında egzersiz testi ve egzersiz reçetesinin genel
prensipleri.

BES427 EXERCISE TEST AND PRESCRIPTION IN HEALTH SCIENCES
General principles of exercise test and exercise prescription in medicine for the
purpose of exercise usage as a necessity of a healty life and treatment method.

BES439 SPORDA ANİMASYON
Tanımlar, animasyon programlarının hazırlanması ve organizasyon. Eğitsel oyun
organizasyonlarını yapabilme becerisini kazanabilme ve bunun farklı yaş gruplarında
uygulanması, farklı öğretim şekillerinde ve farklı oyun sahalarında değişik oyun çeşitlerini bir
takım ruhu içinde küçük karşılaşmaların öğretimi ve organizasyonları, kuralları değiştirerek
oyunlar yaratma, kazanma ve kaybetme olmayan oyunları tanıma ve yaratma.

BES439 SPORTS ANİMATİON
Description, preparation of organization program to develop the ability of programming the
educational games and execution.

VIII.YARIYIL

BAN404 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ UYGULAMASI II
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 bilgilerin uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar.

BAN404 TRAINING EDUCATION APPLICATION
Application of knowledge and training of the candidate getting training education, and getting
experience on elected sports branch and application of theoric information.

BAN406 KARŞILAŞTIRMALI ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMLARI
Temel kavram ve olgular, merkezi-yerel eğitim ve spor eğitimi sistemleri, farklı ülkelerde
genel eğitim ve spor eğitimi ilişkisi, ülkemizde ve diğer ülkelerde sporcu, antrenör ve beden
eğitimi öğretmeni yetiştirilmesi.

BAN406 COMPERATIVE TRAINER EDUCATION PROGRAMMES
Basic concepts and facts, central local education and sports education systems, general
education in different countries, and sports and education relationship, sportsman in our
country and in other countries, educating trainers and physical education teachers.

BAN408 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ SEMİNERİ
Bilimsel araştırma yöntemlerinin ışığında antrenör eğitimi içinde yer alan bir konunun ya da
sorunun irdelenmesi ve genel yazım kuralları çerçevesinde raporlaştırılarak sunulması.

BAN408 TRAINER ADUCATION SEMINAR
Studying a subject on trainer education using scientific research methods and
presentation as a report.

BAN410 YETENEK ÖLÇÜMÜ VE YÖNLENDİRME
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.

BAN410 MEASURING SKILL AND DIRECTING
The description of skill and tendency, precondition of choosing and searching skill.
Principles of choosing skill in individual and team soprts, application examples, experiences
in scientic and application fields. Different examples of contemporary model examples to
choose ficskill.
BAN412 KRONİK HASTALIKLAR VE EGZERSİZ
Kronik hastalıklarda egzersizin tedavi modalitesi olarak uygulama ilkeleri (Kardiyovasküler
hastalıklar, KOAH,D.Mellitus, Obezite, Osteoporoz, Psikolojik rahatsızlıklar).

BAN 412 CHRONIC DISEASES AND EXERCISE
Application principles as treatment modality of exercise in chronic diseases
(cardiovascular diseases, COPD, D.Mellitus, Obesity, Osteoporosis, Psychological
disturbances.)

ING402 MESLEKİ İNGİLİZCE VIII
Öğrencilerin mesleklerine, ders konularına uygun İngilizce yayınları izleyebilmelerini, ilgili
İngilizce terminolojiyi öğrenip Türkce’ye çeviri yapabilmelerini amaçlar.Mezuniyet sonrası
öğrencilerin kariyerleriyle ilgili olarak girecekleri çeşitli yeterlilik sınavlarındaki başarılarını
artırmaya yönelik uygulamalar yapmak da bu dersin kapsamı içindedir.

ING402 VOCATIONAL ENGLISH VIII

This compulsory course is designed to improve the translation skills that may be
required from students after their gradution. Based on area translation into Turkish and/or
preparation for English proficiency exams, students are familiarized with the norms of various
text types along with the constraints that surface in their translation. The selection of the
topics is made in accordance with the courses offered in the cirruculum.

SEÇMELİ DERS VII

ELECTIVE COURSE VII

BES408 ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA SPOR YÖNETİMİ
Spor yönetiminin görülebileceği özel kurumlar, mevcut uygulamalar ve dünyadan
örnekler.

BES408 SPORTS
ESTABLISHMENT

MANAGEMENT

IN

PRIVATE

INSTITUTIONS

AND

Private institutions in which sports management can be seen and present application
and examples from all over the world.

BES410 SPOR TARİHİ
Hareketin doğuşu, çağlar boyunca beden eğitimi ve spor etkinliklerinin toplumsal yaşamdaki
yeri ve önemi.

BES410 HISTORY OF SPORTS
Revealence of history of sports, the importance and position of Physical Education and
sports activities throughout the centuries.

BES412 SPOR VE ERGONOMİ
Yönetimde insan çalışmasının verimliliğinin incelenmesinden yola çıkarak, sporda
ergonominin incelenmesi.

BES412 SPORTS AND ERGONOMICS
Stemming from the observation of productivity of man’s studying in management,
observing the ergonomics in sports.

BES414 SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sporda insan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları ve sporda insan kaynakları
yönetiminin uygulamaları.

BES414 MANAGEMENT OF HUMAN SOURCES IN SPORTS
The definition of management of human sources, its aims and
management of human sources in sports.

the applications of

BES426 SPORDA HAREKET-MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME
Sportif hareketlerin referans noktaları ve müsabakadaki hareket şekillerinin gözlem ve
yorumlama tekniklerinin öğretimi. Seçilen spor dalına özgü müsabaka gözlem ve
değerlendirilmesi. Serbest gözlem, yazılı tespit yoluyla gözlem, video ve bilgisayar gibi
teknik araçlarla gözlem ve değerlendirme. Değerlendirme sonuçlarının antrenman ilkelerine
ve spor dalının teknik, taktik gelişimine yansıması, spordaki verimlilikle ilişkileri.

BES426 MOVEMENT AND COMPETITIONS ANALYSIS IN SPORTS AND
EVALUTION
Referance points of sportive movements and teaching observation and evaluation techniques
of movement types in competitions. Competition, observation and evalution of the elected
sports branch. Free observation, written record evaluation, evaluation and observation with
computer and video. The reflection of evalution results to training principles and technique
and tactic development of the sports branch.

BES428 SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İletişimin temel kavramları, basılı ve görsel iletişim araçlarında haber, yazımı ve teknikleri,
Radyo, TV, film vb. görsel iletişim araçlarının sporda kullanımı, halkla ilişkiler de iletişim
araçlarının kullanımı ve spor olaylarına aktarımı. Halkla İlişkiler ve temel kavramlar, mesaj
dil ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarının halkla ilişkiler boyutuyla incelenmesi ve
sporda halkla ilişkiler boyutu ve kullanılması.

BES440 İZCİLİK/KAMPÇILIK
Tanımı tarihi gelişimi, izcilik töresi, yönetimi, armaları, örgütlenmesi, ünite oluşumu,
eğitim ve öğretim kurumlarındaki izcilik faaliyetleri.

BES440 SCOUTING/CAMPING
Description, history, method, coat of arms, scouting tradition, organization, forming units,
scouting activities in education institutions.

SEÇMELİ DERS VIII

ELECTIVE COURSE VIII

BES416 SPORDA SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal güvenliğin tanımı ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, bir meslek olarak sporun
sosyal güvenlik kurumlarındaki yeri, ilgili mevzuat ve düzenlemelerde yapılan örnek
çalışmalar karşılaşılan özel durumlar.

BES416 SOCIAL SECURITY IN SPORTS
Definition of social security institutions in Turkey, the position of sports as a
profession, example studying done with reelated laws and regulations and special cases that
were come across.

BES418 SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sporda insan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları ve sporda insan kaynakları
yönetiminin uygulamaları.

BES418 MANAGEMENT OF HUMAN SOURCES IN SPORTS
The definition of management of human sources, its aims and the applications of
management of human sources in sports.

BES420 TURİZM VE SPOR
Turizmin temel kavramlarını açıklaması ve bu kavramlarla örtüşen spor boyutuna
giriş, turizm boyutuyla spor, spor boyutuyla turizmin tartışılması, hareketlenme, turizm ve
spor, doğa sporları turizm ve spor, turizmin gelişmesinde sporun yeri ve önemi, yurt içi ve
dışındaki uygulama örneklerinin incelenmesi.

BES420 TOURISM AND SPORTS
Explaining the basic concepts of tourism and the connection of these concepts with
sports, sports with the dimension of tourism discussing tourism with the dimension of sports,
getting into motion torism and sports, nature based sports, the position and the importance of
sports on the increase of tourism observing, application examples done both in land and
outland.

BES422 YEREL YÖNETİMLER VE SPOR
Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi, belediye, köy ve il özel idarelerinin yapı ve
işleyişi, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin spor
açısından fonksiyonları.

BES422 LOCAL GOVERNMENTS AND SPORTS
The concise history of local governments in Turkey, structure and operation of
municipality, village and city management the relations between local government and central
government functions of local governments in terms of sports.

BES424 ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCE GELİŞİMİ
Yönetim düşüncesinin önemi, yönetim biliminden önceki gelişmeler, yönetimin bir
birim olarak gelişmesi ve yönetim alanındaki son gelişmeler.

BES424 DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY MANAGEMENT IDEA
The importance of management idea, the developments accured before the science of
management, the development of management as a unit and current developments in the
management.

BES434 YAŞ GELİŞİMİ VE BASAMAKLARI
Okul öncesi dönemden başlayarak her yaş grubundaki hareket yaklaşımlarının
basamaklandırılması.

BES434 AGE DEVELOPMENT AND STAGES
Movement approaches for every age groups at the era school period.

