
 1 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  

Ücretsiz 

 

 

 

 

 

 

   

 

Eğitmen  : Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKUŞ UÇAR 

Eğitim Tarihi  : 04.04.2022-27.05.2022 

Eğitim Süresi  : 8 Hafta (24 Saat) 

Eğitim Saati  : 17:00-20:00 

Eğitim Yeri  : MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Fitness Salonu 

Katılımcı Sayısı : 1-50 Kişi 

Hedef Kitlesi : Spor yapmasına sorun teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi 

olmayan yaş sınırı aranmaksızın herkes. 

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 
 

mailto:mausem@artuklu.edu.tr
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Amaç     

Fitness branşına ait bilgi ve  becerilerin kazandırılması  

 

Programın İçeriği 

Kursun amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme Fitness ile ilgili kavramlar ve tanımlar; 

Temel anatomi, egzersiz analizi; Egzersiz analizi, vücudun konumlandırılması, bar tutuş 

teknikleri (Makineler, serbest ağırlıklar, cardio aletleri, yardımcı aparatlar vb. ); Vücut ağırlığı 

ile yapılan çalışmalarda egzersiz incelemesi ve uygulama çalışmaları; Isınma, esneklik ve 

mobilizasyon çalışmlarının incelenmesi; Isınma, esneklik ve mobilizasyon çalışmlarınının 

programlanması; Aerobik kapasitenin incelenmesi ve aerobik kapasitenin belirlenmesi; 

Aerobik antrenman programlanması; Maksimal kuvvetin belirlenmesi ve kuvvet, güç ve 

dayanıklılık antrenman değişkenlerinin incelenmesi; Dirennç antrenmanı planlama ve 

periyotlama; Direnç antrenmanlarına adaptasyon; Farklı yaş gruplarına ve hamilelere yönelik 

antrenman uygulamaları;  

 

Eğitim Materyali  : Serbest ağırlıklar, koşu bantları, step-aerobik tahtası, pilates 

topları ve bantları vb. 

 

Ölçme ve Değerlendirme : Uygulamalarla gerçekleşecektir. 

Programa katılmak isteyen katılımcıların online kayıt formunu doldurarak ön kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir.  

 

*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/JTapekg3CBrQMSkw7
https://bit.ly/mausemkursiyerbaşvuruformu
mailto:mausem@artuklu.edu.tr
https://forms.gle/JTapekg3CBrQMSkw7

