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SPOR
BILIMLERIİ 
FAKULTESI
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ataşehir Merkez Yerleşke ve 
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri üzerine kurulmuştur. Fakülte; Antrenörlük 
Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Egzersiz ve Spor 
Bilimleri bölümlerinden oluşmaktadır. 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 iş birliği içerisinde olan 
ve bu sayede kendini güncelleyen ve geliştiren bir eğitim kurumu haline gelmektir. 
Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü ile entegre Spor Bilimleri Fakültesi olma özelliğiyle 
Fenerbahçe’nin kültürel mirasını taşımanın yanı sıra mezunlarına benzersiz imkânlar 
sağlayacaktır. Misyonumuz, dijital neslin çağa uygun yenilikçi olanaklarını 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.



Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, performans sporcularını yetiştirecek, sağlık 
ve zindelik konusunda gerekli donanıma sahip, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir 
eğitimle egzersiz ve spor konularında topluma liderlik yapacak antrenörler yetiştirmeyi 
amaçlamaktayız.
Müfredatımızda, antrenman bilgisi, anatomi, fizyoloji, motor gelişim, motor öğrenme, 
antrenman biliminde testler gibi ana derslerin yanı sıra takım, su, raket, mücadele 
sporları ve bireysel sporlar kapsamında farklı branşlarda kuramsal ve uygulamalı 
dersler ile bu derslerin devamında özel uzmanlık ve antrenörlük uygulaması dersleri 
yer almaktadır.
Mezunlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlarında, spor 
kulüpleri ve spor alanındaki farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş ve özelliklere sahip 
gruplarda çalışabilecek teknik donanıma sahip, ölçme ve değerlendirme yapabilen 
antrenör ve kondisyoner olarak istihdam edilebilmektedirler. Eğitim dili Türkçedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin 
yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, 
bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler 
olarak mezun olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Müfredatımızda, antrenman bilgisi, anatomi, fizyoloji, motor gelişim, motor öğrenme, 
eğitim psikolojisi, eğitim bilimleri, öğretim ilke ve yöntemleri gibi ana derslerin yansıra 
takım, su, raket, mücadele sporları ve bireysel sporlar kapsamında farklı branşlarda 
kuramsal ve uygulamalı dersler ile bu derslerin devamında Öğretmenlik uygulaması 
dersleri yer almaktadır.
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına 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. Eğitim dili Türkçedir.

Bireylerin fiziksel ve  psikolojik  niteliklerine uygun egzersiz programları hazırlayabilen 
fitness uzmanları, teknik donanıma sahip ölçme ve değerlendirme yapabilen,  gözlem 
yaparak antrenöre anlık raporlar hazırlayabilen analistler; sporcuların kuvvet, sürat, 
dayanıklılık, koordinasyon gibi özelliklerini geliştirmek üzere planlama ve uygulama 
yapan kondisyonerler; yaralanmalardan korunma, ilk yardım ve sahaya dönüş 
hizmetlerini sunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli 
egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.
Bölümün ders programında; hareket ve antrenman, spor sağlık, sporda ölçme ve 
değerlendirme, iyileşme sonrası antrenmana dönüş konularındaki derslerin yanı sıra 
spor dalında uzmanlık kuramsal ve uygulama dersleri yer almaktadır.
Mezunlarımızın görev alabilecekleri alanlar; Gençlik ve Spor Gençlik Spor İl 
Müdürlükleri, spor kulüpleri, fitness merkezleri, üniversitelerin Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlıkları ve spor tesisleridir. Eğitim dili Türkçedir.
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Spor Yöneticiliği Bölümü, çok yönlü, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir eğitimle 
küreselleşen spor endüstrisi ve iş hayatında farklı iş alanlarına uyum sağlayabilen 
gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Dünyada her yönüyle gelişen spor endüstrisi içerisinde genel işletmecilik ile ilgili 
kavram ve yaklaşımların yanı sıra spor hukukuna, finansmanına ve pazarlamasına 
hâkim, ulusal ve uluslararası alanda rekabet ortamına hazır, spor ekonomisi 
ve teknolojilerinde öncü, disiplinler arası çalışabilen spor profesyonelleri bu bölümde 
yetişmektedir.
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının istihdam alanları spor federasyonları, 
spor kulüpleri, spor pazarlaması firmaları, yerel yönetimlerin spor departmanları, 
medya kurumları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Spor 
Müdürlükleri ve spor tesisleridir. 
Eğitim dili Türkçedir.

SPOR YONETICILIGI



NEDEN FBU
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile
herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde
yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli 
ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu 
ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin
liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde
öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma 
ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek
analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirir.

Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve bütüncül
(çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.
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