
“

Sevgili öğrenciler, değerli veliler, 

Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bu yıl üçüncü akademik yılını tamamlamaktadır. Bu süre içersinde 
fakültemizde üç lisans ve bir lisansüstü program açılmıştır.  Yetenek sınavı ile 50 öğrencinin alınacağı antrenörlük eğitimi 
lisans programının dışında spor yönetim programında spor işletmeciliği, rekreasyon programımızda önleyici ve tedavi 
(terepötik) edici rekreasyon modülünün öne çıkarıldığı bölümlerimize de merkezi yerleştirme ile öğrenci alımı yapılacaktır.

“İnsan tercihleri ile yaşar”. Üniversiteye başlarken yapacağınız tercih sizin ve sevdiklerinizin hayatını değiştirecek belirleyici 
unsurlardan birisidir. Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Sizleri 
günümüzün artan rekabet koşullarında alanlarınızda farklı yapacak bilgi beceri ve deneyimleri kazandırmayı ve bu amaçla 
öğrencilerimizi bilgi üretebilen, kullanan, yayan ve uygulayan, teknolojiye hakim ve girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi 
hedeflemekteyiz. Ayrıca teorik ve kurumsal bilginin yanı sıra üniversite ve fakülte olarak spor alanında ilgili paydaşlarımızla 
işbirliğini sağlayarak öğrencilerimizi mezun olmadan iş yaşamına hazırlamaktayız.

Lokman Hekim Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında başarı çizgisini hızla yükseltmeye devam 
etmektedir. Üniversitemiz sağlık ve sporun disiplinler arası işbirliğinin en önemli düzeyde gerçekleştirildiği sağlık temalı 
bir akademik kurumdur. Günümüz dünyasında spor endüstrisinin en önemli unsuru olan “sağlıklı yaşam ve egzersiz 
uygulamaları” bireylerin yaşam kalitesini artırmakta en önemli unsur olarak yer almaktadır ve bu alanda çok sayıda iş imkanı 
sunmaktadır. Mezunlarımız hem sağlık hem de spor endüstrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel 
sektörün ilgili kurumlarında öncelikli olarak antrenör, bireysel spor danışmanı, spor muhabirliği, spor gazeteciliği, fitness 
yöneticiliği ve rekreasyon lideri olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca, Lisansüstü eğitime başlayan Fakültemiz mezunlarımıza 
akademik hayata geçiş imkanı da sağlamaktadır.

Nitelikli akademik personelimiz ve üniversitemizin modern çalışma olanakları çerçevesinde sunmuş olduğumuz öğrenci 
odaklı vizyoner ve proaktif eğitim anlayışımızla sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyacağız.

“Sevgili Gençler Gelecek Sizleri Bekliyor”
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Dekanın
Mesajı

Spor Bilimleri Fakültesi, fiziksel aktivite, sağlık 
ve sporu akademik eğitimler ve sertifikasyon 
programlarıyla birlikte, fitness yönetimi, önleyici 
ve tadavi edici terapötik modül çerçevesinde 
pekiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde Spor 
Genel Müdürlüğü (SGM), spor kulüpleri ve çeşitli 
kurum ve kuruluşlara, farklı yaş guruplarında 
çalışabilecek donanımda kalifiye spor bilimci, 
antrenör, kondisyoner, sporda performans 
analisti, spor muhabirleri, rekreasyon liderleri ve 
yöneticilerini 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 sürdür-
mek kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, bu 
özelliklere sahip mezunlar vermek ve öğren-
cileri bu özelliklerle donatmaktır. Birçok spor 
branşında ulusal ve uluslararası düzeyde ba-
şarılı sporcuların yetiştirilmesinin ülkemiz için 
önemi ortadadır. Ayrıca antrenörlerin temel 
görevlerinden birisi de spor kültürünü toplu-
ma tanıtmak ve yaymaktır. Bu nedenle ant-
renörlere, kondisyonerlere, spor performans 
analistlerine önemli ölçüde ihtiyaç bulunmak-
tadır. 

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

Bölümümüzün amacı ulusal ve uluslarara-
sı 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 ha-
zırlamaktır.

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 bölü-
mümüzün amacı; insanları hareketsizlikten 
kurtarmak ve egzersiz yapmaya yönlendirerek 
yaşam kalitesini artırmaya katkı verebilecek 
bireyler yetiştirmektir. 

Diğer yandan bölüm öğrencilerimizi, önleyici 
ve tadavi edici terapötik modül çerçevesinde 
serbest zaman aktivitelerini planlayan, yöne-
ten ve uygulayabilen, ilkeli, yaratıcı, çok yönlü 
düşünen rekreasyon liderleri ve fiziksel aktivi-
te uzmanları olarak yetiştirebilmektir. Rekre-
asyon Bölümü mezunlarının çalışma alanları; 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurum ve 
kuruluşlar, Aile ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı 
yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, Tu-
rizm Bakanlığı ve özel sektör bünyesindeki 
turizm işletmeleri, belediyeler, kamu ve özel 
sektörde faaliyet gösteren sağlık kurumları, 
özel rekreatif kuruluşlar, spor merkezleri, üni-
versiteler ve benzeri çeşitli kurumlardır.
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