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Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu olarak, 2001 yılından itibaren 
eğitim ve öğretim hizmeti vermeye devam eden 
okulumuz, 11 Kasım 2019 tarihinde 30945 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 1773 sayılı kararla 
Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmüş olup, Beden 
Eğitimi ve Spor Eğitimi veren kurumlar arasında 
üst sıralarda yerini almak için hızla büyüyerek 
gelişmeye devam etmektedir.

Üç bölümde yapılan eğitim ve öğretim 
faaliyetleriyle, ilimize, ülkemize ve spor 
bilimlerine hizmet edebilecek, bilimsel ve 
teknolojik donanımlara sahip, kendini ifade 
edebilen, yarışmacı, rekabetçi ve öğretmenlik 
mesleğinin gereklerini yerine getirebilecek 
bireyler yetiştiren fakültemiz, modern tesisleriyle 
de dikkati çekmektedir. 

Spor Bilimleri Fakültemiz, gelecek süreçte, hızla 
büyümesine devam edecek, mevcut kaynakları 
en iyi bir şekilde kullanacak, bilimsel yöntem, 
teknoloji ve imkânlardan faydalanacak, lisans 
ve lisansüstü eğitimde kaliteyi artıracak 
ve kontrol edilebilecek bir yapı içerisinde 
büyümesine devam edecektir. 
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BÖLÜMLER
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Lisans Eğitimi)

• Antrenörlük Eğitimi (Lisans Eğitimi)

• Rekreasyon (Lisans Eğitimi)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 4 yıllık 
eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz öğretmenlik 
hakkını elde etmektedirler. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü 
tamamlayan öğrencilerimiz, çeşitli branşlarda kamu ve 
özel sektörde antrenörlük yapabilmektedirler. Rekreasyon 
Bölümünü tamamlayan öğrencilerimiz ise yerel yönetimler, 
sanayi kuruluşları ve turizm alanında rekreasyon yöneticisi 
olarak hizmet verebilmektedirler.

Ayrıca Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde 
öğrenim gören öğrencilerimiz, formasyon dersleri aldıkları 
takdirde öğretmenlik hakkı da elde edebilmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 25.333 
m2 kapalı, 19.444 m2 açık, 36.625 m2 yeşil alan olmak üzere, 
genel toplamda 280.000 m2 alana sahiptir.

Ayrıca fakültemiz bünyesinde iki kapalı spor salonu, bir 
artistik cimnastik salonu, bir fitness salonu, iki aynalı 
salon, bir masa tenisi salonu, bir çok amaçlı salon, bir 
tatami minderli salon, bir standart ölçülerde çim futbol 
sahası, bir standart ölçülerde suni çim futbol sahası, bir 
kum futbol sahası, bir kum voleybol sahası, bir kapalı halı 
saha, bir kapalı tenis kortu, iki açık tenis kortu,  bir açık 
basketbol sahası, bir sentetik zeminli atletizm pisti ve bir 
adet yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır.
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