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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

 VE  

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

 
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin aşağıda belirtilen Bölüm/Programlarına Özel Yetenek 
Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 

 

Bölüm 
BESYO 

Kız Erkek Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 15 25 40 

Toplam   40 

 

Bölüm 
Eğitim Fakültesi 

Kız Erkek Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 17 25 42 

Milli Sporcu Kontenjanı 3 5 8 

Toplam   50 

 

KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

 

Online Ön Kayıtlar Sınav Kesin Kayıtları Sınavlar 

11-24 Ağustos 2014 25-26 Ağustos 2014 27 Ağustos 2014 

Online Kayıtlar: www.erzincan.edu.tr/oys 

Kayıt, Evrak Teslimi ve Kayıt Onayı: Erzincan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt 

Bürosu/ Yalnızbağ Kampüsü. 

Sınav Yerleri: Branş sınav programları ve sınav salonları kayıt bürosunda ilan edilecektir. 

 

 

İletişim: 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 

Tel: 0 446 220 00 24  Fax: 0 446 220 00 25 

Web: besyo@erzincan.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

Tel: 0 446 224 03 26  Fax: 0 446 223 19 01 

Web: egtfak_yazi@erzincan.edu.tr 
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ADAY BAŞVURU KABUL KOŞULLARI 
 

Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Belgeler: 

a) Adayların 2014-YGS puan türlerinin herhangi birinden, spor alan mezunları ve milli 

sporcular için en az 140 puan, diğerleri için en az 160 puan almaları ön kayıt için 

yeterlidir. 

b) 2014 ÖSYS’ de YGS/LYS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen 

veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava 

başvurabilirler. 

c) 2013 YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim 

programına (Açık Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen 

adaylar 2014-YGS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken orta 

öğretim başarı puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Sınavsız geçiş ile 

2013 ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim 

başarı puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda 

bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinir ve haklarında yasal 

işlem yapılır.  
d) Sınava girecek tüm adayların resmi sağlık kurumlarından “uygulamalı beden eğitimi 

ve spor özel yetenek sınavına girmesinde ve spor yapmasında sakınca yoktur” 

ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Ön kayıtta 

başvuru sırasında bu raporu temin etmeyen adayların ön kayıtları yapılmaz.  

e) Milli sporcu olan adayların,  Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden 

alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi, başvurma belgelerine 

eklemeleri gerekir. Bu adaylar başvurma ve sınav sırasında diğer adaylar gibi işlem 

görürler. 

Sınava başvuru yapan adaylar Özel Yetenek Sınav kitapçığındaki tüm hükümleri kabul 

etmiş sayılır. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 
 

a) 2014 yılına ait YGS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi 

b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı (veya sürücü belgesi, pasaport aslı)  ve fotokopisi 

c) Resmi sağlık kuruluşundan alınmış “uygulamalı beden eğitimi ve spor özel yetenek 

sınavına girmesinde ve spor yapmasında sakınca yoktur” ifadesi bulunan sağlık 

raporu. 

d) Liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan mezun olduğu okuldan 

aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi 

e) Milli adaylar için ilgili resmi kurumdan alınmış onaylı standart millilik belgesinin aslı. 

(KKTC uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir) 

f) Özel Yetenek Sınavı ücreti için T.C Halk Bankası Erzincan Merkez Şubesi Erzincan 

Üniversitesi hesabına  (IBAN: TR81 0001 2009 3440 0016 0002 80)  150.00 TL 

yatırıldığını belirten dekont.  

Not: Dekontun açıklama bölümünde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel 

Yetenek Sınav Ücreti ibaresi yazılacaktır.  Sınav için yatırılan ücret her ne sebeple 

olursa olsun iade edilmez.  

g) Sınava İtiraz: Adaylar T.C Halk Bankası Erzincan Merkez Şubesi Erzincan 

Üniversitesi hesabına  (IBAN: TR81 0001 2009 3440 0016 0002 80) 100.00 TL 



yatırarak şahsen sınav komisyonuna dilekçe ve banka dekontuyla itiraz başvurusu 

yapabilirler. Sınav parkurları son adayın sınavını tamamlamasından 30 dakika sonra 

toplanacaktır. Bu süre dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.  İtiraz için 

yatırılan ücret hiçbir şekilde iade edilmez. 

Not: Sınav mesai saatleri dışına uzadığı takdirde, sınava itiraz ücreti ilgili bankanın 

internet şubesi ya da ATM’lerine yatırılabilir. 

 

h) Online ön kayıtlar aday tarafından Erzincan Üniversitesi resmi internet sayfası 

www.erzincan.edu.tr/oys  adresinden yapılacaktır. Online kayıt yapan adaylar 25-26 

Ağustos 2014 tarihlerinde kayıt bürosunda evraklarını teslim etmek ve kayıtlarını 

onaylatmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde evraklarını teslim etmeyen ve kaydını 

onaylatmayan adayların online ön kayıtları değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar 

sınava giremezler. 

Not: Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar, 25-26 

Ağustos 2014 tarihlerinde Kayıt Bürosunda yapılacaktır.  

 

i) Adaylara ön kayıt sırasında kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı Aday Kimlik 

Belgesi düzenlenecektir. Adaylar, aday kimlik belgesini ve fotoğraflı, soğuk damgalı 

özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) tüm sınav boyunca 

yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Soğuk damgası bulunmayan, belirgin 

olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya benzemeyen 

kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz. 

 

http://www.erzincan.edu.tr/oys

