Türkiye’nin en eski spor okullarından
olan Spor Bilimleri Fakültesi köklü
geçmişinin verdiği birikimle, aralarında
dünya ve olimpiyat şampiyonlarının
bulunduğu 8.000’den fazla öğrenci
mezun etmiştir. Sporun bütün temel
branşlarında başta millî takımlar olmak
üzere ulusal ve uluslararası başarılar
elde eden birçok spor kulübünde
antrenörlük ve danışmanlık hizmeti veren
öğretim elemanları ile ülkemizin her
zaman lider eğitim kurumu olmuştur.
Fakültemizi tercih eden öğrenciler diğer
fakültelerden ders alabildiği gibi, geniş
bir alanda yandal ve çift anadal
programlarına katılabilmektedir. Zorunlu
staj uygulamasının bulunduğu

Spor Bilimleri
Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

• Spor eğitiminde köklü bir kültür ve
geçmişe sahiptir.

• Sportif başarıları ülke genelinde
markalaşmıştır.

• Sportif ve akademik başarıları, diğer kurum

olarak belirlenmiştir.

• Bilimsel kongre ve seminerlerde liderdir.
• Süreli yayına sahiptir.
• Spor yönetiminin üst ve alt yapı
kurumlarıyla etkin iletişim kurulmaktadır.

• Geniş ve yetenekli bir akademik kadroya

• Öğrenci tercih edilirliğinde üst sıralardadır.
• Öğrencileri büyük oranda milli

altyapı tesisleri vardır.

• Mezunları Türk spor yönetiminin önemli
pozisyonlarında yer almaktadır.

• Spor eğitiminde teori ve uygulamanın bir
arada yürütüldüğü müfredat programlarına
sahiptir.

• Gelişen piyasa beklentilerine yönelik yeni
meslek alanları belirleme, öğrencilerin
gelişimlerini artıracak ve mesleğe daha

fırsatı da sunulmaktadır.

• Stratejik ve uzun vadeli hedefleri açık

• Kurumsal gelişimini istikrarlı şekilde

• Her türlü spor faaliyetlerinin yapılabileceği

nitelikli üniversitelerde öğrenim görme

donanımlı başlamalarına katkı sağlayacak
sertifikasyon programları vardır.

ve kuruluşlarla rekabette üstünlük
sağlamaktadır.
sahiptir.

fakültemizde, öğrencilere yurt dışındaki

sürdürmektedir.

sporculardan oluşmaktadır ve
şampiyonalarla olimpiyatlarda başarı elde
etmektedirler.

• Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO)
ve TÜBİTAK gibi kuruluşlar tarafından çok
sayıda desteklenen projeye sahiptir.

• Yurt dışından üniversitelerle imzaladığı

işbirliği anlaşmalarına bağlı olarak müfredat
programı uluslararası akreditasyona
uygundur.

İş ve Kariyer Olanakları
Fakültemizin mezunları kamu ve özel spor
sektörü içerisinde eğitim aldıkları
bölümlerinin meslek ünvanlarında (Beden
Eğitimi Öğretmeni, Antrenör, Spor
Yöneticisi) geniş bir yelpazede istihdam
edilirler. Ayrıca formasyon hakkı olan
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği
bölümlerinin mezunları öğretmenlik
formasyonu belgesi alabilir ve atanabilirler.
Spor alanında gelişen şartlara bağlı olarak
tanımlanan; Fiziksel Performans Uzmanı
(Kondisyoner), Psikolojik Performans
Uzmanı (Spor Psikoloğu), Masör, Müsabaka
Analiz Uzmanı, Fitness Eğitmeni gibi
kimliklerle; alanlarında spor uzmanı olarak
görev yapabilirler. Mezunlarımız akademik
kariyerlerine devam ederek öğretim elemanı
olarak da çalışabilirler.
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Spor eğitiminde öncü...

