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Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları

Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine Antrenörlük Eğitimi bölümüne 
Üniversite sınav puanı ve yetenek sınavı puan toplamından oluşan yerleştirme puanı ile aldığı ilk öğrencileri ile başlamıştır. 
Fakültemiz 2019-2020 akademik yılına aldığı öğrencilerle birlikte 1. ve 2. Sınıf Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencileri olarak 
devam etmektedir.

Önümüzdeki yıllarda açılması planlanan yeni bölümler, lisansüstü programlar ve her dönemde güçlenen akademik kadro ile 
Fakültemiz eğitim ve öğretim kalitesini yükselterek çalışmalarını sürdürecektir. Sağlık temalı bir kurum olan Üniversitemizin 
bir birimi olarak, sağlığı önemseyip öne çıkaran bir anlayışla öğrencilerimizi eğitmeyi hedeflemekteyiz. Eğitim hedeflerimizi 
gerçekleştirmede Üniversitemizin sağlığın farklı alanlarında çok güçlü akademik kadrosunun da desteğini almaktayız.

Öğrencilerimiz insan organizmasının yapı ve fonksiyonunu çok ayrıntılı öğrenmenin yanı sıra, hareketin insan organizmasına olan 
etkileri ışığında teknik ve taktik bilgileri öğretme ve uygulama imkanı elde etmektedirler. Başkentimizin ulaşımı kolay merkezinde 
yer alan Üniversitemiz, yakın çevresindeki tüm sportif tesis ve imkanlardan yararlanma imkanını antrenör adayı öğrencilerine, 
konusunda uzman eğitimciler aracılığı ile sunmaktadır. Amacımız, önce sağlıklı ve iyi bir insan, sonra da sağlığı öne çıkaran 
yaklaşım ile eğitim almış donanımlı antrenörler ve spor eğitimcileri yetiştirmektir. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatlarında, Spor Genel Müdürlüğü teşkilatlarında ve özel spor salonları ile turizm 
sektörü bünyesindeki spor etkinliklerinde antrenör ve spor eğitimcisi olarak görev yapabileceklerdir. Eğitim sistemimiz içinde 
spor ahlakı ve hoşgörüsüne sahip, ülkesini ve insanını seven, kurallara saygılı, araştırmacı, yeniliklere açık, evrensel değerlere 
sahip ve dünyanın her yerinde görev yapabilecek spor uzmanı, spor bilimci ve geleceğin spor akademisyenlerini yetiştirerek 
ülkemize hizmet etmek temel amacımızdır. Öğrencilerimiz diğer üniversitelerden farklı olarak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü; 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Eczacılık Fakültesi Programlarında Yandal Eğitimlerini tamamlayarak Yandal sertifikası 
alma imkanına sahiptirler. Yoğun yabancı dil eğitimi ile birlikte teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak Türkçe kaliteli 
eğitim verdiğimiz Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.
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Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası düzeyde 
Spor Genel Müdürlüğü (SGM), spor kulüpleri, 
ve çeşitli kurum ve kuruluşlara, farklı yaş 
gruplarında çalışabilecek donanımda kalifiye 
spor bilimci, antrenör, kondisyoner ve sporda 
performans analisti yetiştirmek amacıyla 
kurulmuştur. 

Fakültemiz Spor Bilimleri alanında seçkin ve nitelikli eğitim 
vermeyi amaç edinmiştir. Bu çerçevede belirlenen görev ve 
sorumluluklarımız eğitim öğretim programlarıyla öğrencilerimize 
sadece mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde 
verebilmek değil, verdiği eğitim ve öğretim ile Türkiye’de, bölge 
ülkelerinde ve dünyanın her yerinde çalışabilecek, donanımlı ve 
girişimci bireyler yetiştirmektir. 

Fakültemizin eğitim yaklaşımına yön veren temel esaslarımız 
öğrenim ve öğretimde mükemmelliği anlayış ve uygulama 
olarak geliştirmek, uluslararası bir bakış ile öğrenim ve öğretim 
faaliyetlerini sunmak, öğrenme yoldaşlığı ve öğrenme koçluğu 
yaparak eğitim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimseyerek, iş 
dünyası ve uygulama alanlarında öğrenciler için aktif öğrenme 
ortamları tasarlayarak geleceğin önde gelen spor bilimcileri 
yetiştirmektir.

Fakültenin 
Tanıtımı

Günümüz dünyasında spor bir endüstri 
haline gelmiştir. Gelişen teknolojiyi yakından 
takip etmek ve çalışmaları bu platformda 
sürdürmek kaçınılmaz bir zorunluluk halini 
almıştır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün 
amacı, bu özelliklere sahip mezunlar vermek 
ve öğrencileri bu özelliklerle donatmaktır. 
Birçok spor branşında ulusal ve uluslararası 
düzeyde başarılı sporcuların yetiştirilmesinin 
ülkemiz için önemi ortadadır. Ayrıca 
antrenörlerin temel görevlerinden birisi de 
spor kültürünü topluma tanıtmak ve yaymaktır. 
Bu nedenle antrenörlere, kondisyonerlere, 
spor performans analistlerine önemli ölçüde 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Antrenörlük bölümü mezunları; Spor Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında, 
kulüplerinde ve bu alanda faaliyet gösteren 
çeşitli kurum ve kuruluşlarda, antrenör, 
kondisyoner ve spor performans analistleri 
olarak istihdam edilebilmektedirler.

Bölümümüzün amacı ulusal ve uluslararası 
düzeyde spor yönetimi alanında rekabet 
yeteneğine sahip spor yönetim bilimcileri 
yetiştirmektir. Ayrıca kendini geliştirmeyi ve 
yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, spor 
teknolojisindeki gelişmeleri takip eden, 
sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler 
olarak hazırlamaktır.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları istihdam 
alanları; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
kurum ve kuruluşlar, federasyonlar, kulüpler, 
spor pazarlama alanları, yerel yönetimlerin 
bünyesinde yer alan spor organizasyonlarıdır

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte 
insanlar daha da hareketsiz ve monoton 
bir yaşam ortamına sürüklenmiştir. Bu 
bağlamda bölümümüzün amacı; insanları 
hareketsizlikten kurtarmak ve egzersiz 
yapmaya yönlendirerek yaşam kalitesini 
artırmaya katkı verebilecek bireyler 
yetiştirmektir. Diğer yandan bölüm 
öğrencilerimizi, serbest zaman aktivitelerini 
planlayabilecek, sunabilecek, yönetebilecek, 
ilkeli, yaratıcı, çok yönlü düşünen rekreasyon 
liderleri ve fiziksel aktivite uzmanları olarak 
yetiştirebilmektir.

Rekreasyon Bölümü mezunlarının çalışma 
alanları; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
kurum ve kuruluşlar, Turizm Bakanlığına 
bağlı otel ve tesisler, belediyeler, özel rekreatif 
kuruluşlar, spor merkezleri, üniversiteler ve 
benzeri çeşitli kurumlardır.
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