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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  

Ücretsiz 

 

 

 

 

 

 

   

 

Eğitmen  : Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZGÜR  

Eğitim Tarihi  : 07.04.2022-27.05.2022 

Eğitim Süresi  : 8 Hafta (16 Saat) 

Eğitim Saati  : 17:00-19:00 (Perşembe) Saatlerde esneklik yapılacaktır. 

Eğitim Yeri  : Mardin Gençlik Merkezi Spor Salonu 

Katılımcı Sayısı : 6-8 Kişi 

Hedef Kitlesi : (10-14) (15-17) (18 ve üzeri) Yaş Grubu Kişiler 

İrtibat Telefon : 482 213 40 02 / Dâhili: 1734   

E-posta  : mausem@artuklu.edu.tr 

 

Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi : Program süresince başvurular alınmaya devam 

edilecektir, sürekli açık bir ilandır.  

Eğitim Katılım Ücreti  : Ücretsiz 

 

Ücretsiz 
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Amaç     

Çocuklara voleybolu sevdirmek, temel duruş pozisyonu, parmak pas ve manşet tekniklerini 

öğretmek. 

 

Programın İçeriği 

Voleybol hakkında genel bilgiler, Voleybolun tarihi gelişimi, Saha ve malzeme bilgisi. 

Oyun kuralları, oyun kategorileri ve voleybol sahası üzerinde uygulamalı gösterilmesi 

Voleybolda ısınma-soğuma hareketleri, temel duruş teknikleri ve uygulama çalışmaları; 

Parmak pas tekniği ve uygulama çalışmaları; Manşet pas tekniği ve uygulama çalışmaları 

Servis tekniği, çeşitleri ve uygulama çalışmaları; Servis karşılama ve uygulama çalışmaları. 

Smaç tekniği ve uygulama çalışmaları; Blok tekniği ve uygulama çalışmaları; Servis, smaç ve 

blok tekniklerini geliştirmeye yönelik uygulama çalışmaları; Voleybol oyun sistemleri; 4-2 ve 

5-1 sistemlerinin uygulama çalışmaları; Voleybol oyun sistemleri uygulama çalışmaları 

Maç uygulamaları. 

 

Eğitim Materyali  : Voleybol topu 

 

Ölçme ve Değerlendirme : Genel amaç doğrultusunda yapılacak olan uygulamalar 

 

Programa katılmak isteyen katılımcıların online kayıt formunu doldurarak ön kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. 

 

*Eğitim programına katılacak 11-13 yaş çocukların ailelerinin onay durumu gerekli ve 

zorunludur!  

 

*Kurs programına; talep durumuna göre her dönem periyotlar halinde devam edilecektir.  

 

Kesin Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler:  

 

 MAÜSEM Kursiyer Başvuru Formu ( https://bit.ly/mausemkursiyerbaşvuruformu ) 

 

Kesin kayıt için gereken belgeleri ön kayıt son gün tarihini takiben 3. gün sonuna kadar 

mausem@artuklu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 

 

Kurs programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “MAUSEM Katılım 

Belgesi” verilecektir.  

 

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız…  

https://forms.gle/FGZj19wEa2Gx8Wcg7
https://bit.ly/mausemkursiyerbaşvuruformu
mailto:mausem@artuklu.edu.tr
https://forms.gle/FGZj19wEa2Gx8Wcg7

