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NEDEN FBÜ?
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.

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 
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. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
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 bilimcileri yetiştirmektedir.

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 imkânına erişirler.

Antrenörlük Eğitimi bölümümüz Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapmaktadır. 

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. 

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

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, ülkemizin 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. 

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. 


