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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO), 2001 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. BESYO Öğrencileri, 4 yıllık 
eğitim dönemlerinde teorik ve pratik 
alanlarda yetiştirilmektedir. Beden Eğit-
imi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü 
bitiren öğrenciler, öğretmenlik hakkı 
elde etmektedirler. Antrenörlük Eğitimi 
Bölümünü tamamlayan öğrenciler, çeşit-
li branşlarda antrenörlük yapabilmekte-
dirler. Rekreasyon Bölümü mezunları ise 
yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve 
turizm alanında rekreasyon yöneticisi 
olarak hizmet verebilmektedirler. Ayrıca 
Antrenörlük ve Rekreasyon bölümünde 
öğrenim gören öğrencilerimiz, for-
masyon dersleri aldıkları taktirde öğret-
menlik hakkı da elde edebilmektedirler.
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BÖLÜMLER
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Lisans Eğitimi)
• Antrenörlük Eğitimi (Lisans Eğitimi)
• Rekreasyon (Lisans Eğitimi)

20’ye yakın öğretim elemanı bulunan yüksekokulun 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 
erkek, 20 bayan olmak üzere 45 öğrenci, Antrenörlük 
Eğitimi Bölümüne 25 erkek, 20 bayan olmak üzere 45 
öğrenci, Rekreasyon Bölümüne 25 erkek, 20 bayan 
olmak üzere 45 öğrenci alınmakta olup, toplam kon-
tenjanı 135 öğrencidir. Yüksekokulumuz bünyesinde 
1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 2 spor salonu, 
1 jimnastik salonu, 2 kondisyon salonu, 2 dans salonu, 
1 standart ölçülerde futbol sahası, 1 kapalı halı saha, 1 
kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 plaj voleybol sa-
hası, 1açık basketbol sahası, 1plaj hentbol sahası,1suni 
çim saha (futbol), 1atletizm pisti, 1 masa tenisi salonu, 
2 çok amaçlı salon (eskrim, okçuluk, atıcılık, taekwon-
do, karate, judo,masaj) salonu bulunmaktadır.

BESYO’daki tüm bölümlere objektif kriterler göz önüne 
alınarak, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. 
Özel yetenek sınavı, temel takım sporları olan futbol, 
basketbol, voleybol ve hentbol branşları ile bazı te-
mel bireysel spor branşlarına yönelik beceri, koordi-
nasyon ve dayanıklılığı test eden istasyonların kombi-
nasyonundan oluşmaktadır. Yetenek sınavındaki amaç, 
okulumuzda eğitim görecek öğrencilerin asgari düzey-
de spor branşlarına yatkın olduklarını test etmektir.
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