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Üniversite… Hayallerin, yarının, hayatın biçimlendiği yer. Çocukluk
döneminden yetişkinlik dönemine adım atılan; bu noktaya kadar taşınan
hayallerin hedefler uğrunda geliştirildiği ya da terk edildiği yer...
Nişantaşı Üniversitesi olarak, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkelerimizin
ışığında, ailelerimizin ve öğrencilerimizin ödedikleri maddi bedeli hak etmek,
hak ettiğimize onları ikna etmek ve ömürleri boyunca yaptıkları tercih
için önce kendilerine, sonra bize teşekkür etmelerini sağlamak öncelikli
hedefimiz…
Bir üniversite olmanın doğası gereği bilim üretiyoruz, bilim için üretiyoruz.
Bu da demek oluyor ki doğamız gereği durmak bilmeyen bir gelişimin
parçasıyız. Bu noktada, üniversite tanımını doldurabilmek ve bu ‘’sıfatı’’
gururla taşıyabilmek adına devamlı olarak yenilenmeye ve kendimizi aşmaya
odaklıyız. Bu yolda, hedeflerimiz de her geçen gün büyüyor, mükemmelde
tutunana kadar da büyüyecek.
Biz, üyeleri dünyaya yayılmış, birbirine ve işine aşkla bağlı bir aileyiz.
Gönlümüzü de aklımız kadar kattığımız bu ailenin daha da büyümesi, herkese
dokunması dileğiyle…

LEVENT UYSAL
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu
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Sevgili Gençler;
Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki; üniversite meslek kazandırmaz, VİZYON kazandırır.
İçinde yaşadığımız dijital çağda artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgi her yerden 
akıyor. Asıl olan, ihtiyaç halinde istediğiniz bilgiye nasıl ulaşacağınız, elde ettiğiniz 
bilgiyi nasıl kullanacağınız ve bilgiden yeni bilgi nasıl üreteceğinizdir.
Yeni ve öncekilerin tümünden -doğal olarak- farklı bir kuşak oluşturan sizler, yaşam ve
davranış biçimlerinizle, ilgi alanlarınızla, sorgulayıcı yaklaşımlarınızla, yeteneklerinizle
ve öğrenme tercihlerinizle bizlere beklentileriniz ve eğitim ihtiyaçlarınız hakkında
önemli ipuçları sunmaktasınız.
Sizlerden aldığımız bu önemli verilere dayanarak haklı olduğunuzu açık yüreklilikle
söylemeli ve şu gerçeği belirtmeliyim: Sizleri geleneksel eğitim-öğretim metotları ile
yarınlara hazırlayamayız. Zira hem uluslararası alanların tümündeki gelişmeler hem
de küreselleşme ve yükseköğretimdeki dijital dönüşüm süreçleri, alacağınız eğitimin
içeriğini net bir biçimde belirlemektedir.
Nişantaşı Üniversitesi’nde sizlere sunduğumuz eğitim-öğretim süreçlerini geleceğin
dünyasına yönelik bir ihtiyacın ötesinde küresel ve bilimsel bir zorunluluk olduğu
bilinciyle disiplinlerarası geçişkenliğe sahip, sektör deneyimini de kapsayacak esnek 
bir yapıda tasarladık.
Yarınlara yönelik böyle bir eğitimi almak, hepinizin hakkıdır!
Hepinizi sevgiyle selamlıyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

ŞENAY YALÇINProf. Dr. 

Rektör 
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Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2016 yılında kurulmuş 
olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekre-
asyon olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 2020 yılı itibari ile Egzersiz 
ve Spor Bilimleri bölümü eklenerek 4 bölüm olarak eğitim vermeye devam etmektedir. 
BESYO olarak çok kısa sürede spor sektöründe ön sıralardaki yerini almıştır.
Öncelikle bilgili, kültürlü, sağlıklı ve en önemlisi yüksek karakterli bireyler yetiştirmek 
bilinciyle hareket eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; katılımcı demokrasiye katkı 
sunacak, donanımlı ve her şeyden önemlisi dürüstlüğü kendisine şiar edinmiş öğrenciler 
yetiştirmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu tercih eden gençlere sadece 
donanımlı olmayı değil “doğru insan” olmayı da hedef olarak gösteren yapımızla, eğitimi 
de öğretimi de aynı eksende ele almaktayız.
Şehrin merkezinde olması sebebi ile şehrin sportif, kültürel, ekonomik ve teknolojik 
eğitim unsurlarına erişilebilen okulumuz disiplinler arası birikim ve deneyimlere sahip 
kendi alanlarında uzman akademisyenleri, modern spor tesisleri, modern derslikleri ile 
yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.
Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredatlar sayesinde Erasmus + 
uluslararası öğrenci değişim programı sayesinde dünyanın tanınmış üniversitelerinde 
eğitim görme şansı yakalamaktadırlar. Ayrıca, tüm öğrencilerimiz yapılan protokoller 
kapsamında uluslararası egzersiz eğitmenliği belgesi alabilmektedir.
Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor biliminde, spor teknoloji-
sinde, kültürde çağı yakalayarak, “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmayı hedef edin-
miş ve  "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar yetiştirerek yarınlarımızı aydınlatmasını 
kendine görev edinmiştir.

UMUT DAVUT BAŞOĞLUDoç. Dr. 

BESYO Kurucu Müdürü
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, üreten, gelişime açık, çözümleyici ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere 
saygılı spor adamları yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Spor bilimine ev sahipliği yapmayı, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak toplumu-
muzun yaşam kalitesini arttırmayı görevi olarak kabul etmiştir. Yüksekokulumuz; Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölümlerinden oluşmaktadır. Yüksekokulumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında YÖK’ün ilan etmiş olduğu Antrenörlük Eğitimi 
Bölümüne 62, Spor Yöneticiliği Bölümüne 62, Rekreasyon Bölümüne 62, Egzersiz ve Spor Bilimleri 62 öğrenci kabul edecektir.

GİRİŞ
BESYO
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ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

ONLINE KAYIT :  10 Temmuz – 16 Ağustos 2021

EVRAK TESLİM :  04 Temmuz – 16 Ağustos 2021 

   (Maslak 1453 NeoTech Kampüsü)

SINAV TARİHİ:  17-18-19 Ağustos (Salı-Çarşamba-Perşembe) 2021

REZERV GÜN :  20 Ağustos (Cuma)2021

SINAV (Koordinasyon Parkuru): 

Özel Yetenek Sınavı yeri NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MASLAK 1453 NEOTECH 
KAMPÜSÜ’dür. Her adayın sınava alınacağı gün ve saatlerin seçimi internet 
sayfamızda sunulmuştur. Sınav randevu sistemiyle yapılacaktır, her aday Özel 
Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati öncesinde kendisi belirleyecektir. 
Covid-19 Pandemi sürecinden ötürü randevu saatleri dışında hiçbir öğrenci 
sınava alınmayacaktır.

Not: Özel Yetenek Sınavları her gün sabah 10.00’da başlayacaktır. Sınav 
Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sınav 
öncesinde internet sayfamızdan adaylarla paylaşılacaktır. 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
MASLAK 1453 NEOTECH KAMPÜSÜ
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SINAV HAKKINDA
Bilinmesi Gereken Hususlar

1. Aday öğrenci tercih etmiş olduğu randevu saatinden 30 dakika önce sınav alanında T.C. kimlik belgesi ile sınava hazır bir şekilde bulunması 

gerekmektedir.

2. Üniversiteye sadece aday öğrenci giriş yapacaktır.

3. Sınav parkuruna 2 aday öğrenci alınacaktır.

4. Aday öğrencilere üniversite içerisinde giyinme ve soyunma yeri tahsis edilmeyecektir.

5. Aday öğrenciler üniversiteye 10 kişilik gruplar halinde alınacaktır.

6. Aday öğrenciler grup liderleri ile üniversiteye giriş yapabileceklerdir.

7. Aday öğrenciler yalnızca grup liderleri talimatı ile yeni bekleme alanına geçebilirler.

8. Üniversiteye giriş ve çıkış esnasında dezenfektan kullanımı zorunludur.

9. Sınav alanına herhangi bir kişisel eşya alınmayacaktır (Karşılama alanındaki görevlilere emanet bırakılabilir. Sınav alanına getirilmesi zorunlu 

olan eşyalar var ise; BESYO müdürlüğüne sınavdan 30 dakika önce yazılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir).

10. Özel yetenek sınavı YouTube üzerinden Nishsportif kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

11. Sınav İtirazları için Spor ofisinden (ofis 300) dilekçe doldurup itiraz ücretini* elden teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Aday öğrenci yalnızca grup lideri ile iletişime geçebilir.

13. Aday öğrenciler için maske takma zorunluluğu grup liderleri tarafından kontrol edilecektir.

* Sınav İtiraz ücreti 100 TL’dir.
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ



Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli antrenörler yetiştirme amacı ile yola çıkan 
bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, 
derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, millî olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretil-
mesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programdan mezun olacak öğrenciler “Antrenör” ünvanını almaktadır.

Dersler Hakkında

Antrenörlük Eğitimi bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor 
biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi 
teorik, bireysel sporlar ve takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamak-
tadır.
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EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ



Daha önceki yıllarda modül dersi olarak verilen Egzersiz ve spor bilimleri niyahet 2020-2021 döneminde bölüm olarak açılmıştır.
Egzersiz ve Spor bilimleri bölümünün temel hedefi direkt olarak insan organizmasının fiziksel, motorik ve fizyolojik süreçlerini gelişim ve koruma 
üzerine yetkinleşmiş uzmanlığı yetiştirmektir. 
Halk sağlığı için; önleyicilik ve esenlendirme noktasında spor ve fiziksel aktivite çok önemli bir araç, 
Sportif performans veya verimi en üst düzeye çıkartmak ise spor kavramının ana amacını oluşturur.
Her iki açıdan da bireylerin fiziksel ve fizyolojik süreçlerine rehberlik edecek uzman ihtiyacı önemli bir noktaya gelmiştir.
Çağımızda bireyler her zamankinden daha fazla kronik sağlık koşulları ile belirgin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu bağlamda en büyük ihtiyaç 
hareket ve fiziksel aktivite eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gelişmiş toplumların yöneticilerinin, hem sağlık giderlerinin artması hem iş verimliliğinin düşmesinde büyük rol oynayan fiziksel hareketsizlik prob-
lemine çözüm aradıkları bu ortamda tamda konunun merkezinde yer alan istihdam alanı   “egzersiz ve fiziksel performans” uzmanıdır. 
Aynı şekilde sportif performans için en temel unsur olan fiziksel hazır bulunuşluğun önemi artık tüm dünyada sporda fark yaratmanın anahtarı 
olarak görülmektedir; ve yine karşımıza fiziksel performans uzmanılığı çıkmaktadır. 
Nişantaşı Üniversitesi Beden eğitimi ve spor yüksekokulu olarak, tüm dünya ile entegre programları müfredatımıza dahil ederek, öğrencilerimizin 
henüz öğrencilikleri devam ederken uygylamanın içine girecekleri ve sahaya hazır hale gelecekleri ortamı sağladık. 
Dünyanın en saygın eğitim ve yetkilendirme programları arasındaki NASM yani Amerika ulusal sporcu sağlığı akademisi, Avrupa bilriği nin destek-
lediği, fiziksel uygunluk standartlarını belirleyen ve hareketliliği yaygınlaştırmaya çalışan Europe active gibi kurumlarla işbirliği ve akreditasyon 
yapmış tek üniversite olmanında haklı gururunu yaşamaktayız.
Son olarak, çağdaş bir anlayışa sahip akademik kadromuz ve programlarımızla Pratik ve uygulamayı birleştirerek öğrencilerimiz geleceğe hazırla-
manın heyecanını yaşamaktayız.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları
Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilir. Pedagojik formasyon sertifikası alan 
öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve 
doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler. 

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara Kurum-içi yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca diğer kurumların 
benzer programlarına yatay geçiş imkân bulunmaktadır.

Dersler Hakkında
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SPOR YÖNETİCİLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ



Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinimduyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirmek için 
yola çıkan bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.
Spor yöneticiliği Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, 
derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları

Spor sektörünün en önemli bileşenlerinden olan Spor Yöneticiliği birçok bilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sektörel gelişmeler doğrultu-
sunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamak, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri 
sürekli olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğre-
tim elemanları yetiştirmektir. Spor yöneticilerinin çalıştıkları alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak çalışırlar. Ayrıca 
özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

Spor Yöneticiliği bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda yönetim bilimleri, spor hukuku, kamu yönetimi, 
iletişim ve halkla ilişkiler, sporda yönetim ve organizasyon, uygulamalı kamp eğitimi ve yönetimi, spor tesisleri işletmeciliği gibi teorik ve uygulama-
lı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
YÖK’ün 25.02.2011 tarih ve 01/1584 sayılı yazısına göre mezunlarımız “Spor Yöneticisi” unvanını kullanacaklardır.

Dersler Hakkında
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REKREASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ



Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli rekreasyon uzmanı yetiştirme amacıyla 
yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır. Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası 
haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak fitness yöneticisi, 
uzmanı, antrenörü ve kondisyoneri yetiştirilmesine odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını 
irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede perfor-
mans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen rekreasyon uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam 
kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebilecek-
lerdir. Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, 
derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

REKREASYON
Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; 
• Turizm alanında; Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği, Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri 
liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival), Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için liderlik, Çocuk rekreasyon aktiviteleri liderliği,
• İş Sektörlerinde (sanayi),
• Yerel yönetimlerde (belediyeler),
• Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Rekreasyon bölümü sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, Serbest Zaman ve Rekreasyon, Uygulamalı Ortak Seçmeli Dersler, 
Serbest Zaman Sosyolojisi, Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Terapötik Rekreasyon, Kamp uygulama, Rekreasyonel Turizm, Ritm Eğitimi ve Dans, 
Girişimcilik ve Risk Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçla-
maktadır.

Dersler Hakkında
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ADAY KABUL KOŞULLARI
• T.C. yada K.K.T.C vatandaşı olmak
• 2021 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak

SINAV HAKKINDA
BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR

Çalışma Alanları
Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için; 
Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesi https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/ozel-yetenek 
adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurarak, online sistem üzerinden 120,00 TL (yüz yirmi TL) yatırmaları zorunludur. Adaylar 
daha sonra aşağıda belirtilen belgeleri başvurusunu tamamlamak üzere öğrenci işleri kayıt bürosuna (Nişantaşı Üniversitesi Maslak 
1453 NeoTech Kampüsü Maslak/İstanbul) teslim etmelidir.

• 2021 yılına ait TYT sonuç belgesi
• Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde TC Kimlik numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka
“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve/veya Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir
Sağlık Kuruluşundan alınabilir.)
• T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).
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Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Yükseköğretim Prog-
ramları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. 
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Rekreasyon bölüm programlarına öğrenci seçme işlem-
leri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
• ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA, OBP-DİL puan türlerinin en yükseği) ve 
2021-TYT Puanı
• Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart 
puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanıla-
rak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye 
esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR
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•  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’muza YÖK’ün açıkladığı kontenjenlar dahilinde öğrenci alınacaktır.
•  Adaylara %100(Her bölüm için %15, 9(dokuz)kişi kontenjan) ve %50 burs imkânı sağlanacaktır. %50 burslu öğrenim bedeli: YÖK onayı ile ilan 
edilecektir 
•  Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır.
•  Olimpik ve olimpik olmayan branşlarda milli sporculara, Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girmiş ve lisanslı olarak elit düzeydeki performans 
sporcularına değerlendirmede mütevelli heyetinin ve Rektörlüğün belirleyeceği ayrıcalıklar tanınabilir. Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve 
burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir.Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe
verebilirler.
Not: Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe verebilirler. Açıklanan listelere belirlenen 
sürede kayıt gerçekleştirmeyen adaylar yerine listede alt sırada bulunan adaylar kayıda çağrılabilir.

KONTENJANLAR
KONTENJANLAR

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır.
Aşama: Beceri-Koordinasyon Parkuru testi
Aday, Beceri-Koordinasyon Parkurunu iki (2) defa gerçekleştirecek, en iyi derecesi hesaplamaya alınacaktır. Beceri-koordinasyon parkurunda en iyi 
dereceye tam puan verilerek sıralama yapılır, standart puanı hesaplanır. Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası mesafeler 
2-3 metre aralığında olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir.

SINAVIN UYGULANMASI
SINAVIN UYGULANMASI
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SINAVIN DETAYLARI
BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI

1- ÖNE TAKLA: Gövdenin minder üzerinde öne doğru yuvarlanması ile tamamlanır. Gövdenin tamamen minder dışına çıktığı durumlarda takla 
hareketi tekrarlanır.

2- ÇAPRAZ SIÇRAMA: Yerden yüksekliği 30 cm olan denge aleti üzerinden çift ayak olmak şartı ile belirtilen başlangıç noktasından çapraz ileri 
yöne doğru sıçrar, hareketi sonuna kadar tamamlar. Çift ayak (6 kez) sıçrayamayan aday çift ayak (6 kez) sıçrayana kadar devam ederek bu istasyo-
nu tamamlar.

3- BASKETBOL TOPU İLE SLALOM: Basketbol topu el ile engeller arasından sürülür (dripling). Hareket sırasında engeli deviren aday, engeli 
yerine koyar ve kaldığı yerden harekete devam eder. Adayın topu tek el ya da iki el ile taşıması hata olarak kabul edilir ve aday istasyonun başına 
dönerek istasyona yeniden başlar. Toplam dört (4) engel olup engeller arası uzaklık 120 cm’dir. Aday parkuru tamamladıktan sonra, basketbol 
topunu belirtilen alana bırakarak diğer istasyona geçer. Topun belirlenen alanın dışına çıkması durumunda aday topu tekrar belirlenen alana bırak-
mak zorundadır.

4- MİNYATÜR FUTBOL KALESİNE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday 8 m mesafeden 100x160 cm ebatlarında olan minyatür futbol kalesine isabetli atış 
gerçekleştirene kadar 3 şut hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir 
sonraki istasyona geçer.

5- HENTBOL TOPU İLE HEDEFE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday Hentbol kalesinin sağ ve sol üst köşelerine yerleştirilmiş olan 1x1m’lik hedeflerin 
herhangi birine 7 m’den tek elle ve sıçramadan isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 top hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. 
Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer.
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SINAVIN DETAYLARI
BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI

6- VOLEYBOL TOPUNU SEKTİRME: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan 

aday, yerdeki voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahta-

sına 5 kez pas yapar (tek ve ya çift elle). Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı 

kaçan top aday tarafından alınarak kalınan sayıdan itibaren devam edilir. Kare şeklin-

deki (55x55 cm) hedef tahtasının yerden yüksekliği 224 cm’dir.

7- ENGEL ÜZERİNDEN SIÇRAMA ve ALTTAN GEÇİŞ: Aday 40 cm yüksekliğinde 

olan birinci engelin üzerinden sıçrar ve 85 cm yüksekliğindeki ikinci engelin altından 

geçerek 40 cm yüksekliğinde üçüncü engel üzerinden sıçrar ve istasyonu tamamlar. 

Engeli deviren aday devirdiği engeli düzeltir ve o engelden tekrar geçerek istasyona 

devam eder.

8- ASİMETRİK PARALELDEN GEÇİŞ: Aday, alçak barın altından geçer, asimetrik 

paralelin içinden; kollarından ve ayaklarından destek alarak gövdesini yukarı çekmek 

sureti ile yüksek olan paralelin üzerinden geçerek istasyonu tamamlar. Asimetrik 

parallel ölçüleri: 120x135 cm.

P
A
R
K
U
R
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SINAVIN DETAYLARI
BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU
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Adayların kendi bilgilerine ilişkin olası hatalara itirazları aynı gün içerisinde gerçekleşecektir. Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu sınav komisyonuna yazılı olarak yapılacaktır. Yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde o gün sınava giren 
tüm adayların sınavları bitiminde adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. İtiraz ücreti 100 TL’dir (itiraz haklı bulunursa ücret iade edilir).

SINAV İTİRAZLARI

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapıla-
caktır.
Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek Listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaat-
ları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, kayıtları 
yapılacaktır.
Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan 
edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir.
Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

21




	Besyo
	Besyo2_V2
	Besyo2_V2
	Besyo2_V2
	Besyo
	Besyo2_V2
	Besyo
	Besyo2_V2
	Besyo
	Besyo2_V2
	Besyo
	Besyo2_V2
	Besyo

