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SPOR BİLİMLER 
FAKÜLTESİ
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düstrisi, rekreasyon, spor tesisleri, spor pa-
zarlaması, spor ekonomisi gibi birçok alanda 
hizmet verebilecek entelektüel düşünebilen, 
girişimci, karar verme yetkinliğine sahip, ya-
ratıcı ve problem çözme kabiliyeti yüksek me-
zunlar verilmesi hedeflenmektedir.

       Mezunların İstihdam Profilleri

Spor Yöneticiliğinden Mezun olan öğrenciler, 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe 
teş-kilatlarının çeşitli kademelerinde, 
amatör ve profesyonel liglerdeki spor 
kulüplerinde, kamu ve özel sektöre ait her 
türlü spor işletmesinde ve organizasyonunda 
çalışabilir.

Puan Türü   : EA                            Eğitim Dili : Türkçe

Eğitim Türü : Örgün Öğretim       Yabancı Dil Hazırlık : Yok
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Y A L O V A  Ü N İ V E R S İ T E S İ ’ N İ  T A K İ P  E D İ N !

Bir milletin sporda gösterdiği azim, 
onun geleceğini yükseltir. 

'' Atatürk ''



Yalova Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan 
Spor Bilimleri Fakültemizde; Antrenörlük Eği-
timi, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği 
olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.  Mü-
kemmel araştırma altyapımızla meslek bece-
rilerinizi kazanacağınız Spor Bilimleri Fakülte-
mizde; 1 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim 
Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Gö-
revlisi bulunmaktadır. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün Amacı; 
Spor bilimlerinin disiplinler arası yapısını kav-
ramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından 
donanımlı, ülkemiz ve dünya sporuna hizmet 
edebilecek çalıştırıcılar yetiştirmektir. 
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   Mezunların İstihdam Profilleri

Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun olan öğ-
renciler, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel spor 
işletmelerinde, amatör ve profesyonel spor kulüpleri 
ve milli takımlarda çalışabilir; teknik direktör, kondis-
yoner, masör, bireysel antrenör, maç analizi uzmanı 
olarak istihdam edilebilir.

Puan Türü      : EA          Eğitim Dili    : Türkçe

Eğitim Süresi : 4 Yıl       Eğitim Türü  : Örgün Öğretim

Yabancı Dil Hazırlık: Yok
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Rekreasyon Bölümü; bilişsel, duyusal ve 
psikomotor gelişimine katkı sağlamak için 
farklı sosyo-kültürel ortamlarda rekreasyon 
olanaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesine 
hizmet verecek uzmanları ve rekreasyon li-
derlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

      Mezunların İstihdam Profilleri

Rekreasyon Bölümü’nden mezun olan öğren-
ciler, kamu ve özel sektörde, belediyeler, sivil 
toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, üniversiteler, rekreasyon ve tu-
rizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon 
ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilmekte-
dir. Aynı zamanda, yönetici pozisyonunda iş 
olanaklarına da sahip olabilmektedir.

Puan Türü      : EA            Eğitim Dili   : Türkçe 

Eğitim Süresi : 4 Yıl         Eğitim Türü : Örgün Öğretim

Yabancı Dil Hazırlık : Yok


