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TARİHÇEMİZ
Necat Hepkon Spor Bilimleri 

Fakültesi; ilk olarak Spor Bilimleri ve 
Teknolojisi Yüksekokulu adıyla 2009 yı-

lında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleş-
kesi’nde kurulmuş olup eğitim - öğretime 2010 

yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölü-
mü’ne öğrenci alarak başlamıştır. Ayrıca 2012 - 2013 

eğitim - öğretim yılında futbol, hentbol, voleybol, yüzme, 
atletizm, basketbol ve cimnastik branşlarında Antrenörlük Eği-

timi Bölümü’ne de ilk kez öğrenci alınmıştır. Yüksekokul, 2018 yılı 
itibariyle “Spor Bilimleri Fakültesi” ne dönüşmüştür. Fakültemiz 2020-

2021 öğretim yılı itibariyle Seferihisar Yerleşkesine taşınıp Necat Hepkon 
Spor Bilimleri Fakültesi adını almıştır.

AMACIMIZ
    Gelişen teknoloji ve diğer bilim dalları ile işbirliği içerisinde günceli takip eden, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi 
temsil edebilme beceri düzeyine haiz Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörler yetiştirmektir. Her iki alan mezunlarını 
Milli Eğitim bakanlığı ve diğer spora ilişkin tüm kurumlarının vizyonu çerçevesinde ulusal bilincin muhasır medeniyetler 
seviyesini yakalayan ve üzerine çıkarılması hususunda bilimin ışığı altında yeşermiş donanımlı spor bilimciler olarak 
yetiştirmektir.

NECAT HEPKON SPOR 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



BÖLÜMLER İÇİN ÖZEL 
YETENEK SINAVLARINA 

BAŞVURU ŞARTLARI 
(2022 yılı itibariyle)

 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) va-
tandaşı olmak.

• Konuşma, sağlık ve fiziksel herhangi bir 
engeli olmamak (engelli öğrenci kontenjanları 

için 2022 YKS Klavuzuna bakınız).

• Daha önce bir yüksek öğretim kurumundan disiplin ne-
deniyle çıkarılmış olmamak.

Engelli Adayların Bölümlere Giriş Süreci
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, spor Yöneticiliği bö-

lümlerine, Görme engeli düzeyi B2 ve B3 (B1 hariç), İşitme engellilerden implant 
işitme cihazı kullananlar, Ortopedik engellilerden kol altı ve diz altı ampute olan ve süreğen olan adaylar başvuru 
yapabilirler. Belgelerin ön kayıt esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 Engelli adayların (raporların aslı ile birlikte) engelini belirten, ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 
(bölümler belirtilmeli) 2022 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uya-
rınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2022 TYT’de en düşük 800.000 
inci başarı sırasına sahip olmaları gerekir. Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten 
ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2022 TYT en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları ge-
rekir. Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2022 TYT en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip 
olmaları gerekir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
  Antrenörlük Eğitimi Programına başvuru yapabilmek için adayların 2022 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip 
olmaları gerekir. Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan 
alınmış belge getirmek şartıyla 2022 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir. Liselerin spor alan/
kol bölümünden mezun olan adayların 2022 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.



Spor Yöneticiliği Bölümü
 Spor Yöneticiliği Programına başvu-
ru yapabilmek için adayların 2022 
TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uya-
rınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 
2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.

 

 Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli ol-
duklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 
2022 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürüt-
me Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT 
puanına sahip olmaları gerekir.

 

 Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2022 TYT’den en az 100 puana ve 
üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT 
puanına sahip olmaları gerekir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yük-
sek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor 
eğiticilerini yetiştirmektir.

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile 
eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

 

Bölüme Giriş Süreci
    Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 2022-2023 öğre-
tim yılı için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne öğrenci alınacaktır. 2022-2023 öğretim yılına ait öğrenci 
alım kılavuzlarımızı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 Her adayın elde ettiği toplam puanları, sınav komisyonu tarafından sınav değerlendirme komisyonuna iletildikten 
sonra her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYM kitapçığında belirtilen formül ile hesaplanarak ilan edilir.



Kariyer Alanları

Kariyer Alanları

 

Bu bölümümüzden mezun olan öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel teşeb-
büsle kurulan eğitim kurumlarında ve spor ile ilişkili tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Ayrıca 
kurum kültürümüzün bir parçası olarak başarılı olarak mezun olan öğrenciler Spor Bilimleri temel alanına bağlı 
lisansüstü programlarda üniversitelerin ilgili bölümlerinde Bilim Uzmanı veya Öğretim Elemanı adayı olarak 
yetiştirilmektedir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa 
dönük, öz disiplini gelişmiş, yeniliklere açık, yaratıcı, kendine bağlı grubu yönetip yönlendirebilecek liderlik özellikle-
rine sahip kişiler yetiştirmektir.

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. 
Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Bölüme Giriş Süreci
 Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 2022-
2023 öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci alınacaktır. 2022-2023 öğretim yılına ait öğrenci alım 
kılavuzlarımızı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinden inceleyebilirsiniz. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 Her adayın elde ettiği toplam puanları, sınav komisyonu tarafından sınav değerlendirme komisyonuna iletildikten 
sonra her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYM kitapçığında belirtilen formül ile hesaplanarak ilan edilir.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde 
kadrolu olarak; özel ve resmi okullarda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve 
profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında 
sözleşmeli, kadrolu olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.

REKREASYON BÖLÜMÜ
 Ülkemizde rekreasyon alandaki eksikliklerin giderilmesi ve gelişmelerin takip edilmesine katkı sağlamak için hem 
kamu hem de özel sektörde spor ve rekreasyon kuruluşlarında istihdam edilebilecek gerekli bilgi, beceri ve deneyime 
sahip rekreasyon uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaş-
lılar gibi özellikli gruplar için fiziksel aktiviteyi temel alan rekreasyon hizmetlerinin planlanmasında, bu hizmetlerin 
yönetilmesinde ve bireylere yaygınlaştırılmasında rekreasyon liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümden mezun 
olan bireyler gerçekleştirdikleri rekratif faaliyetler ile bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulu-
nabilecektir.

 Rekreasyon Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl 
not değerlendirme sistemi uygulanır.



Rekreasyon/Bölüme giriş süreci 
 Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak ve Temel 
Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
puan türüne ve esaslara göre öğrenci kabul edilir. Daha sonraki yıllarda programa kabul edilebilmek için lise veya 
muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınavında

yeterli puan almış olmak ve fakülte tarafından yapılacak özel yetenek sınavından yeterli puan almış olmak gerek-
mektedir.

 

Rekreasyon Bölümü mezunları, Eğitim merkezlerinde: Üniversitelerde, Özel eğitim merkezlerinde, Spor tesis-
lerinde, Üretim sektörlerinin hizmet sunum alanlarında (Endüstriyel rekreasyon), Yerel yönetimlerde (beledi-
yeler), Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Sosyal tesislerde, Sağlık merkezlerinde: 
Rehabilitasyon merkezlerinde, Fizik tedavi merkezlerinde, Onkoloji servislerinde, Sosyal ağırlama ve hizmet 
alanlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, SGK’da, Sigorta şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşların-
da, Konaklama işletmelerinde: Sosyal tesislerde, Dinlenme tesislerinde, Huzur evlerinde, Tatil köylerinde, Sosyal 
hizmetlerde, Çocuk rekreasyon aktivitelerinde, Spor ve rekreasyon aktivitelerinde, Sosyo-kültürel rekreasyon 
aktivitelerinde, Animasyon işletmelerinde, Turizm işletmelerinde, Seyahat acentelerinde istihdam edilebilirler.

Kariyer Alanları



Kariyer Alanları

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
 Günümüzde, spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük gereksinim duyulduğu 
bir gerçektir. Ülkemizin sporla ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim-öğretimi görmüş olanlar spor 
yöneticiliği kapsamında birçok alanda görev alabilirler.

Bölüme Giriş Süreci
 Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 
2022– 2023 öğretim yılı için Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci alınacaktır. 2022– 2023 öğretim yılına ait öğrenci 
alım kılavuzlarımızı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 Her adayın elde ettiği toplam puanları, sınav komisyonu tarafından sınav değerlendirme komisyonuna iletildikten 
sonra her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYM kitapçığında belirtilen formül ile hesaplanarak ilan edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde, - Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı 
içinde, Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları, 
düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, 
“Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, Beş 
yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında 
yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev 
alabileceklerdir.
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