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HAKKINDA
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 
Ataşehir Merkez Kampüs ve Dereağzı Lefter 
Küçükandonyadis Tesisleri üzerine kurulmuştur. 
Fakülte, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği 
Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerinden oluşmakta 
olup 2019-2020 eğitim öğretim yılında Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü ile faaliyet gösterecektir. 
Vizyonumuz, vermiş olduğu eğitimle, ülkemizde 
spor bilimleri alanında öncü kurum olmanın 
yanı sıra, marka değeriyle dünyada üst düzey 
spor kuruluşları, takımlar ve akademik kurumlar 
ile işbirliği içerisinde olan ve bu sayede kendini 
güncelleyen ve geliştiren bir eğitim kurumu olmaktır. 

Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü ile entegre spor 
bilimleri fakültesi olma özelliğiyle Fenerbahçe’nin 
kültürel mirasını taşımanın yanı sıra mezunlarına 
benzersiz imkanlar sağlayacaktır.

Misyonumuz, dijital neslin, çağa uygun yenilikçi 
imkanlarını kullanarak sportif performansı en 
üst düzeye taşımayı hedefleyen, transdisipliner 
yaklaşımla spor alanındaki yeni gelişmeleri takip 
eden, başarılı sporcular yetiştirilmesinde öncü 
olmayı hedefleyen, sahada aktif olarak yer alan ve 

etik değerlere sahip spor bilimciler yetiştirmektir. 



DİJİTAL NESLİN

ÜNİVERSİTESİ
Yenilikçi



ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

İş Olanakları / Mezunlar
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, Spor Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında, spor 
kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren farklı 
kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş ve özelliklere sahip 
gruplarda çalışabilecek donanıma sahip antrenör, 
kondisyoner ve spor performans analistleri olarak 
istihdam edilebilmektedirler.

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.

Puan Türü 
Adaylar 2019 TYT’den en az 150 puan almış 
olmalıdırlar. 
Eğitim Dili: Türkçe

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, sporun bir 
endüstri haline geldiği, performansın yadsınamaz 
bir amaç olduğu günümüz dünyasında gelişen 
teknolojiyi yakından takip edip, çalışmalarını bu 
platformda vurgulayarak, birçok spor branşında 
ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcuların 
yetiştirilmesi ve bu sporcuların antrenmanlarına 
yön verilmesinde baş rol oynayan antrenörler, 
kondisyonerler, spor performans analistleri 
yetiştirmektir.

Neden Bu Bölüm?
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, eğitim 
hayatları boyunca kuramsal ve uygulamalı dersler 
kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sahip 
olduğu tüm tesis ve imkanlardan faydalanabilirler. 
Bunun yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü 
bünyesinde her kademede faaliyet gösteren tüm 
sportif branşların antrenör ve sporcularıyla aynı 
ortamda eğitim alma ve onların tecrübelerinden 
faydalanma imkanına erişirler. 





Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün temel amacı, 
gelişen spor endüstrisi için gerekli bilgi ve beceriyle 
donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi 
ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon 
bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri yetiştirmektir.

Neden Bu Bölüm?
Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen 
sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, 
korunmasında ve devamlılığında çok önemli 
bir yerinin olmasının yanı sıra çok genç nüfus 
potansiyeline sahip bir ülke olmamız nedeni ile 
beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş eğitimci 
ihtiyacını baş döndürücü bir hızda artırmaktadır.

İş Olanakları / Mezunlar
Beden Eğitmi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden 

mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na

bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni 
olarak ayrıca üniversitelerde akademik kadrolarda, 
kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, özel spor 
tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve 
yerel yönetimlerde görev yapabilmektedirler.

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.

Puan Türü 
Adaylar, 2019 TYT’den en az 150 puan almış 
olmalıdırlar.
Eğitim Dili: Türkçe

BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ



DİJİTAL NESLİN

ÜNİVERSİTESİ
Yenilikçi



İnsanlığı hareketsizlikten kurtarmaya ve egzersiz 
yapmaya yöneltmeye odaklanıldığı günümüzde; 
Rekreasyon Bölümü’nün amacı, bireylerin fiziksel 
aktiviteye katılımlarını sağlayarak fiziksel, zihinsel, 
duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak 
serbest zaman aktivitelerini planlayabilecek, 
sunacak ve yönetecek ilkeli, yaratıcı ve çok yönlü 
düşünebilen rekreasyon liderleri ve fiziksel aktivite 
uzmanları yetiştirmektir.

Neden Bu Bölüm?
İnsanların yaşamlarını zenginleştirerek daha kaliteli 
bir yaşam sürmelerini sağlayacak, rekreasyon 
programlarının uygulamasını yapabilecek ve 
geliştirebilecek genel kültür, alan bilgisi ve 
uygulaması açısından yetişmiş, belirli bir coğrafyada 
rekreasyon faaliyetleri ile birlikte turizmin 
gelişimini yönlendiren ve yöneten rekreasyon 
liderlerinin yetişmesi bu bölümde gerçekleşir. 

İş Olanakları / Mezunlar
Rekreasyon Bölümü mezunları geniş  bir  yelpazede 
istihdam edilerek, Spor Genel Müdürlüğü’nde, 
belediyelerde, spor merkezlerinde, turizm 
sektöründe, üniversitelerde, sağlık ve sanayi 
sektöründe ve çeşitli kurumlarda rekreasyon lideri 
olarak çalışabilmektedirler.

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.

Puan Türü 
Adaylar, 2019 TYT’den en az 150 puan almış 
olmalıdırlar. 
Eğitim Dili :Türkçe

REKREASYON





Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, Türkiyemizin 
geleceği olan gençleri, ulusal ve uluslararası 
düzeyde spor yönetimi alanında rekabet yeteneğine  
sahip  kendini  sürekli  geliştirmeyi  ve yaşam boyu 
öğrenmeyi ilke edinmiş spor teknolojisindeki 
gelişmeleri takip eden, sosyal sorumluluk bilinci 
gelişmiş bireyler olarak geleceğe yönlendirmektir.

Neden Bu Bölüm?
Dünyada her yönü ile gelişen spor endüstrisi 
içerisinde genel işletmecilik ile ilgili kavram ve 
yaklaşımların yanı sıra spor pazarlamasına hakim, 
ulusal ve uluslararası alanda rekabet ortamına  hazır, 
spor ekonomisi ve teknolojilerinde öncü, disiplinler 
arası çalışabilen spor yöneticileri bu bölümde 
yetişmektedir.

İş Olanakları / Mezunlar
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının istihdam 
alanları, spor federasyonları, spor kulüpleri, spor 
pazarlaması firmaları, yerel yönetimlerin spor 
departmanları, Spor Genel Müdürlüğü, İl Spor 
Müdürlükleri ve spor tesisleridir.

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.

Puan Türü 
Adaylar, 2019 TYT’den en az 150 puan almış 
olmalıdırlar. 
Eğitim Dili Türkçe

SPOR YÖNETİCİLİĞİ
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