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Spor Bilimleri Fakültesi ve benzeri dünyaca tanın-

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

mış birçok spor eğitimi kurumu ile uzun yıllardır
ortaklık yapan MÜ-BESYO spor bilimleri alanında
uluslararası öğrenci ve akademisyen değişiminde

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU

Türkiye’nin öncü kurumudur.

Eğitimde üstün kalite anlayışına sahip olan
BESYO mevcut akademik kadro ve tesislerle spor
bilimleri alanında öğrenci odaklı eğitimi ilke
edinmiştir. Mayıs 2011’de gerçekleştirilen Öğrenci Kongre’miz özgün örneğidir.

1992 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, üç bölümlü fakülte

spor yüksekokul haline gelmiştir. M.Ü. BESYO, kök-

Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Anadoluhisarı Yerleşkesi, PK; 34800,

lü geçmişinde vermiş olduğu birçok değerli mezun-

Beykoz / İstanbul

ları, yetiştirdiği öğrencileri, aynı zamanda milli ta-

TEL: 0(216) 308 56 61

kımlarda da antrenörlük ve eğitim hizmeti veren

FAKS: 0(216) 332 16 20

uzman öğretim elemanları ile ülkemizin her zaman

http://besyo.marmara.edu.tr

yetkilerine sahip, dört yıllık lisans eğitimi veren

lider eğitim kurumudur.

Dört yıllık lisans programı dâhilinde eğitim veren
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor
Yöneticiliği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Yüksekokulumuz; eğitim ve öğretimde kaliteli

Yüksekokulumuz kadrosunda bulunan 8 profesör, 2

eğitim, araştırma ve projelerde çağın gereksinimle-

doçent, 27 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi ve

rine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sun-

22 araştırma görevlisiyle “Spor Yönetim Bilimleri”

ma sorumluluğunda bir misyon üstlenmiştir.

Spor Sağlık Bilimleri”,

“Hareket ve Antrenman

Çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma

Bilimleri” ve “Spor Eğitim Bilimleri” alanında yüksek

yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, toplu-

lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Ayrıca,

ma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan

2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Tezsiz

haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve pro-

Yüksek Lisans” Programları da açılmıştır.

fesyonel bireyleri Cumhuriyetin temel ilkelerine
Yüksekokulumuz; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultu-

bağlı, çağdaş ve laik Türk gençleri olarak sporumu-

sunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi,

zun hizmetine kazandırmaktır.

gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından
takip eden bir vizyonu benimsemektedir. Spor bilimleri
ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile rekabet
eden öncü ve lider bir kurum olmayı hedefleyerek
Avrupa Birliği eğitim süreci içinde Erasmus Programı

çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını yürütmek-

eğitim politikası doğrultusunda Yüksekokulumuz,

tedir. Yüksekokulumuz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri ders

bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel

programlarında modüler sisteme geçiş yapmıştır. Bu

alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi

doğrultuda öğrencilerimizin ilgili olduğu alanlarda

ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli

daha kapsamlı bilgi sahibi olmaları, spor bilimlerinde

beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor

uzman olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.

yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

