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Sevgili öğrenci adayları, 

Bingöl Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği 

ve Rekreasyon bölümlerine öğrenci alımı yapılacaktır. Bu öğrencilerin seçimi ise Özel 

Yetenek Sınavı prosedürüne göre gerçekleştirilecektir. Seçme sınavlarının kuralları ÖSYM 

tarafından belirlenmekte ve Özel Yetenek Sınavı bu kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Elinizdeki kitapçık, Bingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından 

hazırlanan “Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” sınava başvuru sürecinden temel sınav kuralları ve 

başarı tespitine kadar işlenecek olan sınav yönergesini içermektedir. Bu yönerge ile bedensel 

yeteneklerin öne çıkarıldığı akademik ölçüm tekniklerine göre en doğru öğrencilerinin 

seçimine imkân sağlanmış olacaktır. 

Bingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun bedensel yeteneklerin 

nesnel kriterlerle ölçülerek değerlendirildiği bir süreç dâhilinde ülkemizin spor eğitimine ve 

sportif başarılarına büyük katkı sağlayacağını umuyorum. Bu vesileyle Özel Yetenek 

Sınavı’na giren bütün öğrenci adaylarımıza başarılar diliyorum.  

                                                                                                  Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 

                                                                                                       Bingöl Üniversitesi Rektörü 
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T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

 

GENEL BİLGİLER 

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 25.06.2012 tarihinde 

28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu kararı 

ile kurulmuştur.  

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.12.2012 tarihli toplantısı ve 2547 Sayılı 

Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bingöl Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.  

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 09.05.2019 tarihli toplantısı ve 2547 Sayılı 

Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun'un 4. 

Maddesi uyarınca Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 

Rekreasyon bölümünün açılması uygun görülmüştür. 

 

1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan 

nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini yetiştirmektedir. Bölümde hareket ve 

antrenman, sporda psiko-sosyal alanlar ve spor bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer 

verilir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim 

kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez taşra teşkilatında, engellilere 

yönelik sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler.  

 

2. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor 

eğitimcilerini yetiştirmektedir. Bölümde, hareket ve antrenman, spor-sağlık ve spor bilimlerinde 

teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor 

kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor 

salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında 

görev alabilirler.  
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3. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor 

yöneticileri yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra 

teşkilatının öğretim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, 

motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve 

işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon 

ve uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel, kamu kuruluşlarında ve 

yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 

organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. 

Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikli spor yöneticilerini yetiştirirken hukuk, işletme, 

yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konuları da içermektedir.  

4. REKREASYON BÖLÜMÜ  

Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve 

ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve rekreasyon alanında 

yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının 

gelişimine katkıda bulunmak için mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmeni 

yetiştirmektir. Mezunlar, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokul/Fakültelerinin Rekreasyon bölümleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına 

bağlı öğrenci kulüpleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve 

Taşra Teşkilatları, Gençlik Merkezleri, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Spor 

Turizm Sektörü, Sportif Animasyon, Park ve Rekreasyon alanlarında görev alabilirler. 
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T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

AMAÇ  

Madde 1- Bu Yönerge; Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek 
sınavına ilişkin kayıtlar, sınav ve değerlendirilmesi esaslarını düzenler.  

KAPSAM  

Madde 2- Bu yönerge; Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden 
Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim), Spor Yöneticiliği 
(Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) ve Rekreasyon Bölümlerine giriş için ön kayıt yaptıracak 
adayların; başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, 
kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.  

DAYANAK   

Madde 3- Özel Yetenek Sınavları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili esaslarına göre 
yapılır.  

TANIMLAR  

Madde 4- Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;   

Üniversite: Bingöl Üniversitesi’ni,  

Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörü’nü,  

Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosu’nu, 

Yüksekokul: Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu,   

Müdür: Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü’nü,  

Yüksekokul Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu,  

Daire Başkanlığı: Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,  

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

TYT: Temel Yeterlilik Testini,  

YP: Yerleştirme Puanını,  

AOBP: Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını, 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı, 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanını, 

ifade eder.  
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GENEL HÜKÜMLER 

Madde 5- Sınav Üst Komisyonu  

(a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve 
Yönetim Kurul Başkanının uygun gördüğü sayıda görevlendirdiği öğretim üyeleri Sınav Üst 
Kurulunu oluşturur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Kurulun doğal başkanıdır. 

 
(b) Sınav Üst Komisyonunun görevleri şunlardır: 
 

 Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili Sınav Kılavuzunun 

hazırlanması,  

 Adayların özel yetenek giriş sınav programı, yer ve zamanının belirlenmesi, 

 Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, 

 Sınav güvenliği için önlem alınması, 

 Sınavla ilgili araç gereçlerin sağlanması, 

 Gerektiğinde alt komisyonlar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması, 

 Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve 

uygulanması, 

 Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması, 

 Sınav Üst Komisyonu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına 

sahiptir. 

 Anlaşmazlıklar ve itirazlarda üst komisyon sorumlu ve yetkilidir. 

Madde 6- Sınav Alt Komisyonu 

(a) Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Komisyon üyelerini gerekli gördüğü 
sayıda oluşturur.  

(b) Sınav Alt Komisyon, özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden Sınav Üst 
Komisyonu’na karşı sorumludur.   

(c) Sınav Alt Komisyonunun görevleri şunlardır: 

 Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi,  

 Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması,  

 Sınav Alt Komisyonu/Sınav Jürisi, “Sınav Yürütme Komisyonuna” karşı sorumlu olup 

bu komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirir.  

   

SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ   

Madde 7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, aday 
olmak için gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri Sınav Üst Komisyonunun görüşü 
alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir.   

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI   

Madde 8- Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek 
Sınav Kılavuzunda belirtilir. 
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BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ   

Madde 9- Başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihleri, Sınav Üst Komisyonu tarafından belirlenir ve 
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihi, kesin kayıt 
tarihi, sınav yeri vb. konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda 
belirtilir. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE AŞAMALARI, SINAV SONUÇLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜZELTİLMESİ, İLANI VE SINAVA İLİŞKİN KURALLAR   

Madde 10- Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav 
Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ÖSYM’nin ilgili 
yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) en 
yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda 
ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Sınav 
sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav Üst Komisyonu’nun onayından sonra 
Üniversite web sitesinde ilan edilir.   

Madde 11- Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek 
Sınav Kılavuzu’nda belirtilen süre içerisinde, Sınav Üst Komisyonu’na başvuruda 
bulunabilirler. Yanlışlık varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin 
dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. İncelemenin sonucu kesindir.  

Madde 12- Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi 
yerine başkasını sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa işlenir ve 
gereğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.   

KESİN KAYIT   

Madde 13- Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra 
Daire Başkanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan kadar asıl 
adayların, Daire Başkanlığı’nca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar 
kayıt yaptırmamaları durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların 
kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin 
kayıtlarla ilgili detaylar her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir.   

YÜRÜRLÜK   

Madde 14- Bu yönerge; Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.   

YÜRÜTME   

Madde 15- Bu yönerge; Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür. Yüksekokul Müdürü 
Rektöre karşı sorumludur. 

Madde 16- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır.   
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BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden enaz 

180.00 puan almış olmak, 

3. Ortaöğretim kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek lisesi ve Özel Güzel Sanatlar 

ve Spor Liselerinden mezun adayların veya herhangi bir spor branşında milli olan 

sporcuların, 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan 

türünden enaz 150.00 puan almış olmak, 

4. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 

“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta 

yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” 

ile belgeleyenlerin 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan 

türünden enaz 100.00 puan almış olmak, 

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış 

olmak, 

6. Engelli ve kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO 

Özel Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar. 

 

Önemli Not: Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özel Yetenek Sınavı için ücret alınmamaktadır. 
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SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER 

 

1. Başvuru formu (web adresi http://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon üzerinden yapılan 

başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için 

kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu), 

2. Sağlık raporu; herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması yeterlidir. 

Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli 

olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır. 

3. Spor alan / kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul 

müdürlüğü tarafından onaylı), 

4. Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların 2015 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına 

müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli 

sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden 

alınacaktır) veya noterden tasdikli sureti, 

5. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın 

gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 

sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel 

bozukluklar) durumlarını gösteren “engelli sağlık kurulu raporu” getireceklerdir.  

6.  En  az  lise  diploması  fotokopisi  (noter  ya  da  mezun  olduğu  okul  müdürlüğü 

tarafından onaylı), 

7. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

9. 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) belgesi fotokopisi, 

 

*Adaylar, istenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik 

kontrol memuruna teslim edeceklerdir. 
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ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 
 

Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi (1. ve 2. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim) ve Rekreasyon 

Bölümlerine    Tablo 1’de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. 

 

Tablo 1: Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanları 
 

 

         Bölümler 

 

 Kadın 

 

Erkek 

Milli Sporcu Engelli Sporcu  

Toplam 
K E K E 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 15 30 2 3 - - 50 

 Antrenörlük Eğitimi  20 30 2 3 2 3 60 

 Antrenörlük Eğitimi (2. Öğretim) 15 25 2 3 2 3 50 

 Spor Yöneticiliği  20 30 2 3 2 3 60 

 Spor Yöneticiliği (2. Öğretim) 15 25 2 3 2 3 50 

 Rekreasyon 15 25 2 3 2 3 50 

Genel 
Toplam 

 

       100 

 

165 12 18 10 15 

 

320 

 

ÖNEMLİ NOT:  Özel Yetenek Sınavında Engelli Aday ve Milli Sporcu kontenjanları 

dolmadığı takdirde, kontenjanlar normal adaylara aktarılacaktır. 

 

Bölüm tercih işlemleri tüm adayların yerleştirme puanları açıklandıktan sonra 

http://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon web adresinden online olarak yapılacaktır. 
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ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TARİHLER 

TARİH AÇIKLAMA YER 

22 Temmuz- 02 Ağustos 

2019 
Ön Kayıt Online Başvuru 

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon 

web adresinden online olarak yapılacaktır. 

Kayıt işlemi 02 Ağustos 2019 Mesai bitimine 

kadar sürecektir. 

05- 09 Ağustos 2019 Özel Yetenek Sınavı Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu 

05 Ağustos 2019 
Özel Yetenek Sınavı 

(Kadın Adaylar) 
Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu 

06- 09 Ağustos 2019 
Özel Yetenek Sınavı 

(Erkek Adaylar) 
Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu 

09 Ağustos 2019 Yerleştirme Puanlarının (YP) İlanı 

http://www.bingol.edu.tr  Üniversitenin 

Web Sayfası Duyurular Kısmında ve 

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon 

Web Adresinden Görebileceklerdir. 

19-23 Ağustos 2019 

Yerleştirme Puanı Belirlenen 

Adaylar Girmek İstedikleri 

Bölümler İçin Tercihler 

Yapacaklardır. 

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon 

web adresinden tercih işlemini online olarak 

yapılacaktır. Tercih işlemi 23 Ağustos 2019 

Mesai bitimine kadar sürecektir. 

26 Ağustos 2019 Kesin Kazananlar Listesinin İlanı 

http://www.bingol.edu.tr  Üniversitenin 

Web Sayfası Duyurular Kısmında ve 

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon 

Web Adresinden Görebileceklerdir. 

02-06 Eylül 2019 
Kazanan Adayların Kesin Kayıt 

Tarihleri 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Konferans Salonunda Kayıt İşlemi 

Yapılacaktır. 
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SINAV TARİH VE YERİ 
 

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim) ve Rekreasyon 

bölümlerine alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla 05-09 Ağustos 2019 tarihleri 

arasında Temel Beceri Parkuru özel yetenek sınavı yapacaktır. Bingöl üniversitesi 

BESYO 2019 yılı Özel Yetenek Sınavı 05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bingöl 

Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.  

 

ÖNEMLİ KONULAR 
 

1. Her aday sınava kendisine verilen aday göğüs numarası ile katılmak zorundadır. 

2. Adaylar kendilerine bildirilen test tarihinde ve saatinde sınav alanında bulunmak zorundadır 

ve kendi aday numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde 

sınav yerinde bulunmayan adaylar daha sonra sınava alınmaz ve sınavdan diskalifiye edilirler. 

3. Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav 

kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya vukuatlı nüfus cüzdanı örneğini yanlarında 

taşımak zorundadırlar.  

4. Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlaması ve 

durması gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin bitiş kapısından geçilirken adayın vücudunun 

tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında tüm vücudun 

kapıdan geçmeyerek (alttan ya da üstten geçilmesi) elektronik süre ölçerin durdurulmaması 

süreyi devam ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve süre durmaz ise 

aday hakkını kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki test süresi kayıt edilir. 

5. Gerekli hallerde sınavlar  ile  ilgili,  tarih,  yer  ve  şekil  değişikliğinde  sınav  üst 

komisyonu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, 

yapılan değişikliklere itiraz edemezler. 

6. Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Sınav salonu içindeki sınavların 

izlenebilmesi için sınav salonu dışında, belirlenen yerde kurulacak olan sinevizyondan 

izleyebileceklerdir.  

7. Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında 

belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 
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8. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 

sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst komisyonunun kararları geçerlidir. 

9. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez. 

10. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar; 

(sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü 

veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme, vs) 

komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun yanında aday hakkında 

yasal işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir. 

11. Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk) adaylara (teknik  bir  

arızaya  bağlı  olmadığı  takdirde)  testi  tekrarlama  hakkı  ve  bu  testten  puan verilmez ve 

yerleştirmede dikkate alınmaz. 

12. Özel Yetenek Sınavı normal (engeli olmayan) adaylara 1 (bir) aşamadan oluşan Temel 

Beceri Parkuru olarak yapılacaktır. Adaylar Temel Beceri parkurundan 30 puan ve üzerinde 

puan aldıklarında değerlendirmeye hak kazanırlar. 

15. Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar Özel Yetenek Sınavına girmek zorundadır. 

Engelli adaylar kendi içerisinde değerlendirilecek olup, 1 (bir) aşamadan oluşan Temel Beceri 

Parkuru olarak yapılacaktır. Adaylar Temel Beceri parkurundan 30 puan ve üzerinde puan 

aldıklarında değerlendirmeye hak kazanırlar. 

16. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 
 
 
 

Önemli Not: 2019 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları 

dikkate alınacak ve sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle 

sınava girme hakkı verilmeyecektir. 
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ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI 

TEMEL BECERİ PARKURU 

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019 Özel Yetenek Sınavında 

adaylar, başlangıç ve bitişinde fotosel olan ve 8 kulvardan oluşan labirent içerisinde belirlenen 

kulvarlar içine yerleştirilen engelleri geçerek koşacaklardır. Adayın, dönüşlerde konilerden 

tutması ve parkur düzeneğini bozması yasaktır. Koşu esnasında parkur düzeneğini bozan aday 

bozduğu kısmı düzeltmekle mükelleftir. Kulvar atlayan aday koşudan diskalifiye edilir. 

1. Kulvar: Aday, kulvara Denge Tahtasını geçerek başlar ve diğer kulvara koşarak devam 

eder. (Aday, Denge Tahtası üzerinde (çıkış ve inişte) belirlenen yerlere ayak basmak 

zorundadır. Belirlenen yerlere ayak basmayan ya da dengeyi tamamlamadan düşen aday, 

geçersiz harekette gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine yeniden dengenin başına geçerek sınava 

kaldığı yerden başlamak zorundadır). 

2. Kulvar: Aday, 2. Kulvara belirlenen yere konulan minderde öne takla atarak geçer ve diğer 

kulvara koşarak devam eder (Aday, ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder 

üzerinde öne takla atar. Yan veya omuz üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar, geçersiz 

sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru yapmak için 

tekrar eder). 

3. Kulvar: Aday, 3. Kulvara belirlenen yere yanyana konulan 6 (altı) adet lastiğin içine sağlı 

sollu adım atarak (kedi merdinevi) geçer ve diğer kulvara koşarak devam eder (Aday, lastik 

içine basmak zorundadır. Lastik üstüne ya da dışına basan aday, gözetmenin “tekrar” ikazı 

üzerine engelin başına geçerek hareketi tekrar eder). 

4. Kulvar:  Aday, 4. Kulvara belirlenen yere konulan 6 (altı) adet slalom çubuklarının 

arasından slalom yaparak geçer ve diğer kulvara koşarak devam eder (Aday, slalom 

çubuklarının arasından geçmek zorundarır. Slalom atlayan aday gözetmenin “tekrar” ikazı 

üzerine yapmadığı yerden başlayarak slalomu tamamlar. Slalom çubuğunu deviren aday ise 

devirdiği slalomu düzeltmek zorundadır). 

5. Kulvar: Aday, 5. Kulvara belirlenen yere konulan 3 (üç) adet üstten-alttan-üstten geçiş 

engelini geçer ve diğer kulvara koşarak devam eder (Aday, birinci engelin üzerinden atlar, 

ikinci engelin altından geçer ve üçüncü engelin üzerinden atlar. Engel geçiş sırası 

değiştirilemez. Her aday ilk engeli üstten son engeli yine üstten geçerek tamamlamak 

zorundadır. Aday üzerinden ya da altından geçerken engeli devirirse dönüp düzeltmek ve 

hareketi tekrar etmek zorundadır. Üzerinden geçiş tek ayak ya da çift ayak sıçrayarak 

yapılabilir. Engellerin yükseklikleri erkek ve kadınlarda farklıdır).  

6. Kulvar: Aday, 6. Kulvara belirlenen yere karşılıklı konulan 4 (dört) adet lastik içindeki 

ağırlık toplarını (2 adet) taşıyarak geçer ve diğer kulvara koşarak devam eder. 

 Lastiklerin 2 (ikisi) beyaz, 2 (ikisi) kırmızı olmak üzere 4 adettir.  

 Aday, sınav içinde ağırlık toplarının geliş durumuna göre; kırmızı lastik içinde bulunan 

ağırlık topunu alarak (5 metre) karşısında paralel bulunan kırmızı lastiğin içine koyar, 
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beyaz lastik içinde bulunan ağırlık topunu alarak (5 metre) karşısında paralel bulunan 

beyaz lastiğin içine koyar. Ya da beyaz lastik içinde bulunan ağırlık topunu alarak (5 

metre) karşısında paralel bulunan beyaz lastiğin içine koyar, kırmızı lastik içinde 

bulunan ağırlık topunu alarak (5 metre) karşısında paralel bulunan kırmızı lastiğin içine 

koyar. 

 Adaylar, ağırlık toplarını lastiklerin içine koymak zorundadır. Topu koyarken lastik 

dışına çıkması, topun lastik dışına konulması ya da farklı lastiklere çapraz konulması 

durumunda gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine yapamadığı yerden başlayarak engeli 

tamamlar. 

 Ağırlık toplarının ağırlığı; kadınlarda 3 (üç) kilo, erkeklerde ise 5 (beş) kilogramdır. 

7. Kulvar: Aday, 7. Kulvara belirlenen yere konulan cinmastik sırasının üstünden 5 (beş) defa 

sağlı sollu çift ayak sıçrayarak geçer ve diğer kulvara koşarak devam eder. 

8. Kulvar: Aday, 8. Kulvarda bitiş fotoselini geçene kadar düz koşu yaparak parkuru tamamlar.  

 

 Adaya 1 (bir) hak verilir.   

 Temel Beceri parkuru baraj süreleri sınav başlamadan ilan edilecektir. 
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SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

 Sınav verileri BESYO özel yetenek sınavı analiz programına online olarak aktarılacak 

ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır. 

 Adayın toplam 100 puan üzerinden elde ettiği puan en az 30 puan olmak zorundadır.   

ÖYSP   (Özel Yetenek Sınav Puanı)    30 puanın altındaki adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaklardır. 

 Özel Yetenek Sınav puanı (OSYP) ile Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2018-

2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı hesaplanması sonucunda 

yerleştirme puanı (YP) en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak asıl ve yedek aday 

listeleri oluşturulur. 

 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2019 Yüksek Öğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar 

doğrultusunda yapılacaktır. 

 
TANIMLAMALAR 
 
 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış olduğu 
sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı spor uygulamaları puanı. 
 
 

ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı): Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile 
(ÖSYM’nin belirlediği) ağırlıklandırılması. 
 
 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 

5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülen puan türü. 

 

2018-2019 TYT PUANI (TYT-P) : 2018-2019 YKS 1. Oturum TYT Puanlarının en yükseğini. 
 
 

YP (Yerleştirme Puanı) : Adayın özel yetenek sınavında aldığı puandan elde edilen ÖYSP-

SP ile OBP ve TYT-P  (2018-2019 TYT Puanı),  YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre 

hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını ifade etmektedir.   

 

 

 

 

 

 



16 
 

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) HESAPLANMASI 
 
 

 
 
 

 
 

 

ÖYSP  dağılımının  ortalaması  ve  standart  sapması  bulunduktan  sonra,  her  aday 

için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacak 

ve  her  adayın  ÖYSP  Standart  Puanı  belirlenmiş  olacaktır  (Bu formüller  herhangi  bir 

değişiklik olduğu taktirde 2019 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre düzenlenecektir). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Bu  durumda  her  adayın  bir  ÖYSP  Standart  Puanı  (ÖYSP-SP)  olacaktır.  ÖYSP- 

SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın ve 2018-2019 YKS 

1.Oturum TYT Puanının en yükseği kullanılacaktır. 
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YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI 

 

Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Tüm bölümler için Tablo 1’de 

belirtilen kontenjanlar dikkate alınarak uygulanacaktır. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplanacaktır. 

 
 Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih 
ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak, ilgili 
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 
uygulanmayacaktır.) 

 

a) Milli Sporcular ve Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için; 
 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP) 
 

 
b) Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için; 

 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 
 

 

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2018-YKS’de özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) 

alınacak ve bu adayların katsayıları yarıya düşürülecektir (2019 YKS Kılavuzu;  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11022019.pdf). 

 

TERCİH İŞLEMLERİ 
 

Tercih işlemleri İnternet ortamında adayların ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem 

kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Yerleştirme puanı (YP) belirlenen 

adaylar girmek istedikleri bölümler için tercihler yapacaklardır.  

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT 
 

Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre 

sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve Asil ve Yedek adaylar belirlenerek ilan 

edilecektir. 

Yedek kazanacak adaylar, yerleştirme (YP) puanına göre en   yüksek   adaydan   

başlayarak   bölüm   tercihlerine göre asil   adayların   kaydını yaptırmadığı bölüme 
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yapılacaktır. Adayların bölüm tercih sıralaması yerleştirmede dikkate alınacaktır. Yerleştirme 

puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır. 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları tarihleri Bingöl 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından http://www.bingol.edu.tr wep 

adresinden ilan edilecek ve belirtilen tarihlerde kesin kaydı yapılacaktır. 
 

Adayların sınavlarda elde ettikleri dereceleri ve başarı puanları; Bingöl Üniversitesi 

web adresinden, sınavın yapıldığı yerdeki ilan panosundan ve adayın bireysel otomasyon 

alanından ilan edilir. 

 

SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ 

 

1. Sınav test sonuçlarına resmi itirazlar için; “Bingöl Üniversitesi BESYO Sınav Üst 

Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe ve Bingöl Üniversitesi 

Strateji Daire Başkanlığı T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi, 

TR560001200963500006000030 İBAN hesabına 50.00 TL yatırdığına dair “BESYO Sınav 

İtiraz” ibareli dekontla birlikte başvurulur. 

2. Her uygulamadan sonra, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme programına 

kaydedilir. Bu dereceler ve adaylar için hesaplanan standart puanlar her sınavın bitimini 

takiben ilan edilir. Adaylar, kendi derecelerini takip ederek yanlışlık olduğu düşünülen 

konudaki itirazını bir dilekçe ve banka dekontu ile birlikte sınav komisyonuna iletebilirler. 

3. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. Adayların kendisi dışında bir 

başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. Müracaatlar adayın kendi sınav bitimini takiben 

yapılabilir. Sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonra yapılacak olan itirazlar dikkate alınmaz. 

4. Aday, uygulama sırasında yapmadığını düşündüğü bir hatadan dolayı diskalifiye edilmiş ise 

test bataryaları kaldırılmadan önce sınav komisyonuna dilekçe ile başvurabilir. 

5. Özel yetenek sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi (geri-  dön)  

kararına  uymayan  ve  devam  eden  adaylar  diskalifiye  edilir  ve  itiraz  hakkı verilmez. 

6. Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulaması 

Sınav Üst Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek itiraz karara 

bağlanır ve adaya bildirilir. 

7. İtiraz ücretleri hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 
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YÜRÜRLÜK 

 

 Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda BESYO 

Sınav Üst Komisyonu kararları uygulanır. 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
 

 

1. Adayın sınav için müracaat ettiği 2018 veya 2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik 

Testi (TYT) Sonuç Belgesinin aslı, 

2. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında 

Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam 

teşekküllü hastanelerden alınmış heyet raporu). (Engelliler Hariç). 

3. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi, 

4. Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı belgesi, 

5. İkametgâh ile ilgili beyanı, 

6. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi, 

7. l2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş), 

8. Katkı payı banka dekontu (ikinci Öğretim için), 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

YÜKSEKOKULU TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLER… 

 
 
 
 
 
 
 
 


