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ÖNSÖZ 

 

Sevgili Adaylar 

Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22 Mayıs 2008 tarihinde 

kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı 

atmıĢtır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaĢarak 

bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ıĢık gibi 

aydınlatmak amacıyla her geçen gün geliĢerek yoluna devam etmektedir.  

Yükseköğrenim görmek için üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 

müracaat etmiĢ bulunuyorsunuz. Ġmkanlarımız ölçüsünde belirlediğimiz kontenjanlarımıza 

yerleĢtirilecek öğrencilere spor eğitimi verilecektir. 

Adayların “2017 Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

(BESYO) Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” nu dikkatle okuması on-line yapacakları iĢlemleri 

titizlikle yapıp aynı özenle istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir Ģekilde belirtilen zaman 

diliminde BESYO kayıt büromuza ulaĢtırmaları (elden teslim veya kargo yolu ile) 

değerlendirmeye alınmaları için önemlidir. Sınav baĢvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen 

“belgelerin doğruluğu” ilgili kurumlar (Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Spor 

Federasyonları, ÖSYM, GSGM, GHSĠM vs.) aracılığıyla özenle araĢtırılacaktır. 

Sınavlara katılan adayların sporculuk düzeyi puanlanıp, koordinasyon testine 

alınacaklardır. Ġlan edilen kontenjan sayısı kadar aday elde ettikleri derecelere göre belirlenip, 

öğrenci olarak yüksekokulumuza girmeye hak kazanacaktır. 

Sınavda tüm adaylar eĢit Ģartlarda yarıĢacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama 

esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız açısından 

önemlidir. 

Özel Yetenek Sınavının hazırlık ve değerlendirme sürecinde çalıĢan akademik ve idari 

personele teĢekkür eder, Özel Yetenek Sınavına katılacak tüm adaylara baĢarılar dilerim. 

 

Doç. Dr. Okan EġTÜRK 

Yüksekokul Müdür V. 
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ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

 

Öğrenci kayıtları Yenisey YerleĢkesi içindeki BESYO kayıt bürosunda ve sınavlar 

BESYO spor salonunda yapılacaktır. Posta yolu ile müracaat edecek adayların evraklarını 

aĢağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. 

 

Telefon: 0478 211 7533 

Faks: 0478 211 7551 

E-Posta: besyobasvuru@ardahan.edu.tr 

Web Sayfası: https://ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002005 

 

ADRES: Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yenisey 

Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75000 Merkez/ARDAHAN 
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1. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

 

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2012 yılında kurulmuĢtur. 

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

Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri olmak üzere 2 bölümü bulunmaktadır. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Yüksekokulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü 1. ve 2 öğretimine öğrenci alınacaktır 

Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 1 Doçent, 5 

Yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi, 3 Okutman, 6 AraĢtırma görevlisi olmak 

üzere toplam 15 öğretim elemanı 5 idari personel bulunmaktadır. 
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2. ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

 

2.1. Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1: Bu yönerge Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği bölümünde ön kayıt ve 

özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına iliĢkin esasları düzenler. 

Madde 2: Yönerge Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü'ne giriĢ için ön kayıt yaptıracak adayların 

baĢvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin 

kayıt koĢulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

2.2. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Madde 3:  Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

 

Rektörlük : Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü  

Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu : Rektör, Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı ve 

Yüksekokul Müdüründen oluĢur. 

Sınav Komisyonu : Ardahan Üniversitesi ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü’nce belirlenir 

ARÜ : Ardahan Üniversitesi 

BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ÖYS : Özel Yetenek Sınavı 

YGS : Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı 

OBP : Orta Öğretim BaĢarı Puanı 

YGS-P : YGS 2017 Puanı 

ÖYSP : Özel Yetenek Sınavı Puanı 

ÖYSP-SP : ÖYSP Standart Puanı 

YP (YerleĢtirme puanı) : YerleĢtirmeye Esas Olacak Puan 
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2.3. Sınav Kurulları 

 

Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aĢağıdaki gibidir. 

 

2.3.1. Sınav Üst Kurulu 

 

Madde 4: Özel Yetenek GiriĢ Sınavı Üst Kurulu Ardahan Üniversitesi Rektörü, 

Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcılarından oluĢur. 

Görevleri Ģunlardır; 

a- Adayların özel yetenek giriĢ sınav programı, girecekleri yer ve zamanın 

belirlenmesi.  

b- Sınav görevlileri ve jürilerinin oluĢturulması. 

c- Gerektiği hallerde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değiĢiklik yapmak. 

 

2.3.2. Sınav Yürütme Kurulu 

 

Madde 5: Yürütme Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce 

görevlendirilir. Görevleri Ģunlardır; 

a. Sınavların baĢlangıcından sonuna kadar sınav uygulaması ile ilgili her türlü kararı 

almak ve yürütülmesini sağlamak. 

b. Sınav üst kurulu kararı ile gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve 

değiĢiklik yapmak. 

c. Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi. 

d. Jürilerinin oluĢturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar geçen sürede tüm 

iĢlemlerin yürütülmesi. 

e. Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve temini. 

f. Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurullar oluĢturma ve görevlendirme.  

g. Ġhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

 

2.3.3. Ġtiraz Kurulu 

 

Madde 6: Ġtiraz Kurulu Sınav Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir. 

Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için, dilekçesine banka dekontu ekleyerek 

yazılı olarak yüksekokul sekreterliğine baĢvurur. Ücretin ödenmediği durumlarda itirazlar 
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dikkate alınmaz. 

Sınavla ilgili itirazlar 150 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Yüksekokul 

Sekreterliğine yapılacaktır. 

Aday itirazını aday ve yedek listelerin ilan edildiği günden sonra 2 iĢgünü içinde 

yapmak zorundadır. Ġtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

Not: Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için öncelikli olarak, Ardahan 

Üniversitesi, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Ardahan TR650001500158007300083554 nolu hesabına 150 TL yatırarak, üzerinde “BESYO 

Özel Yetenek Sınavı Ġtiraz Ücreti” ibaresi bulunan dekontu alacaktır. 

 

Görevleri Ģunlardır; 

Kurulun görevleri jüri kararları hariç sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve 

sonuca bağlamaktır. 

 

2.3.4. Yürürlük 

 

Madde 7:  Bu yönergenin yürürlüğe girmesi; 

a. Bu yönerge Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu onayı ile Üniversite Senatosuna havale edilir. Senatonun kabulu ile 

yürürlüğe girer. 

b. Bu yönerge Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimim ve Spor Yüksekokulu Müdürü 

tarafından yürütülür. 

c. Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Sınav üst Kurulu yetkilidir. 
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3. ÖN KAYIT 

 

3.1. BaĢvuru Tarihi ve Yeri 

 

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 12 Temmuz – 24 Temmuz 2017 tarihleri 

arasında Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası üzerinden 

on-line olarak yapılacaktır (https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru). 

 

3.2. Ön Kayıt KoĢulları 

 

3.2. 1. BaĢvuru KoĢulları 

 

a. T.C. veya K.K.T.C vatandaĢı olmak, 

b. BaĢvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda 

mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

c. 2017 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden (YGS 1, YGS 2, YGS 3, 

YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 ) en az 150,00 puan almıĢ olmak, 

d. BaĢka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamıĢ 

ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor Ġl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası 

almamıĢ olmak. 

e. Sağlık raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve 

teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları 

sürdürebilmeye engel teĢkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, 

konuĢma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle 

kayıt hakkı kazanan adaylardan iĢitme, görme, konuĢma ve herhangi bir fiziksel 

yetersizliği olmadığına dair tam teĢekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu 

istenecektir.) 

f. 2016 ÖSYS’de Merkezi yerleĢtirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim 

programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava baĢvurabilirler. 

g. 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleĢtirilmiĢ adayların ortaöğretim baĢarı puanlarına 

uygulanacak katsayıları yarıya düĢürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan 

sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiĢ ile meslek 

yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarının 

2016-ÖSYS'de yerleĢtirilen adaylarına bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar 
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durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. YanlıĢ beyanda 

bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir. 

 

3.2.2. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler: 

 

a. BaĢvuru formu (24 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar web üzerinden online 

yapılan baĢvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kiĢisel bilgileri içeren ve 

baĢvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan baĢvuru 

formu) 

b. Lise diploması fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ya da noter tarafından 

onaylı) 

c. Bir (1) adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğraflar 5 x 6 cm ebadında ve 

son altı ayda çekilmiĢ olmalıdır.) 

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının 

fotokopisi (T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini 

kaybetmiĢ, fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın 

ön kayıt iĢlemi yapılmayacaktır) 

e. 2017 YGS Sonuç Belgesi: 2017 YGS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir Ģekilde), 

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

Okul Müdürlüğü tarafından onaylı) 

g. Millilik Belgesi: Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel 

Müdürlüğünden alınmıĢ, Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi 

(11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu 

Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarıĢmalar esastır), 

h. Sporcu ÖzgeçmiĢi Belgeleri: Sporcu özgeçmiĢ dosyası ile baĢvuracak adaylar 

için hazırlanmıĢ resmi onaylı “Sporcu ÖzgeçmiĢi” belgeleri. Aday sporcu 

özgeçmiĢ belgeleri ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır. 

Sporcu lisansı aynı spor dalında en az 2 farklı sezonda onaylı olmak zorundadır. 

Sporcu ÖzgeçmiĢ Puan tablosu web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile birlikte 

ilan edilecektir), 

i. Sağlık Raporu: Resmi veya özel sağlık kuruluĢundan alınmıĢ “Uygulamalı 

Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında 

Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu. 
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ÖNEMLĠ NOT: Önkayıt için istenen belgeler 24 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar 

yukarıdaki sıralamaya göre mavi kapaklı dosya içerisinde BESYO (Ardahan Üniversitesi, 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Çamlıçatak Kampüsü Yenisey YerleĢkesi 

75000 Merkez/ARDAHAN) evrak kabul bölümüne elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo 

ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaĢtırmak zorundadır. 

 

3.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümüne ve Spor Yöneticiliği 1. ve 2. Öğretim Bölümlerine 2017-2018 eğitim 

öğretim yılı için aĢağıda belirtilen sayıda ve koĢullarda öğrenci alınacaktır. 

 

Program 

KONTENJANLAR 

Erkek Bayan 
Milli Sporcu Toplam 

Erkek Bayan Erkek Bayan 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği  
21 13 4 2 25 15 

Spor Yöneticiliği I. Öğretim 21 13 4 2 25 15 

Spor Yöneticiliği II. Öğretim 25 15   25 15 

 

Milli sporcular cinsiyete göre ve YerleĢtirme Puanına göre sıralanacaktır. Milli sporcu 

kontenjanına giremeyen milliler, yerleĢtirme puanına göre diğer öğrencilerle birlikte 

değerlendirilir. Milli kontenjanın dolmaması halinde boĢ kalan kontenjanın baĢka bir 

kontenjana aktarım hakkı sınav komisyonuna aittir. 

2012 ve sonrası milli olan adayların milli sporcu kontenjanına baĢvurmaları 

durumunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili Federasyonlarca onaylı A, B, C Millilik 

belgelerinden birini ibraz etme zorunlulukları vardır.  

Kontenjanlara müracaat eden adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 

150 puan almıĢ olması gerekmektedir. 
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4. SINAV BĠLGĠLENDĠRMESĠ 

 

4.1. Sınav Değerlendirmeleri ve YerleĢtirme Uygulamaları: 

 

 WEB üzerinden on-line olarak baĢvurusunu tamamlayan (24 Temmuz 2017) 

adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı baĢvuru formunu ve ekinde 

istenen tüm belgeleri en geç 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine 

(saat 17:00) kadar Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğü Çamlıçatak Kampüsü Yenisey YerleĢkesi 75000 

Merkez/ARDAHAN adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta 

ve kargo masrafı adaya aittir) ulaĢtırmak zorundadır. 

 Bu tarihten (24 Temmuz 2017) sonra ulaĢtırılan belgeler ve posta ya da kargoda 

yaĢanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. BaĢvurularda, postada/kargoda 

yaĢanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Yüksekokulumuz sorumlu 

değildir. 

 2017 ÖSYS’de Merkezi yerleĢtirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim 

programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava baĢvurabilirler. 

 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleĢtirilmiĢ adayların ortaöğretim baĢarı puanlarına 

uygulanacak katsayıları yarıya düĢürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan 

sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiĢ ile meslek 

yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarının 

2016-ÖSYS'de yerleĢtirilen adaylarına bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar 

durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. YanlıĢ beyanda bulunanların 

sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir. 

 Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile 

ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “Ardahan BESYO 2017 Sınav 

Kılavuzu”ndan ulaĢılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu pdf dosyası olarak BESYO 

baĢvuru web sayfasından indirebilirler. 

 Sınav baĢvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiĢ ve diğer 

belgelerin doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GHSĠM, SGM vs.) aracılığıyla 

özenle araĢtırılacaktır. 
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 Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit 

edildiği takdirde, bu adayların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek ve 

adli soruĢturma kapsamında “Savcılığa suç duyurusunda bulunularak haklarında 

kanuni iĢlemler baĢlatılacaktır”. 

 Spor ÖzgeçmiĢ puanının açıklanması; 28 Temmuz 2017 Cuma günü, Spor 

ÖzgeçmiĢ puanları açıklanacaktır. 

 2017-2018 eğitim öğretim yılı Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği I. 

ve II. Öğretim Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖSYP-SP) 

YGS 2017 Puanı (YGS-P) ve Ortaöğretim BaĢarı Puanları dikkate alınarak 

adayların yerleĢtirme iĢlemleri (Asil ve Yedek) 11 Ağustos 2015 Cuma günü 

üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 Milli olan ve olmayan adayların isimleri, birden fazla tercih yapmaları durumunda 

sınav sonuç listesinde birden fazla yede görülebilir. Ancak aday tercihlerinden 

sadece birinde asil listede yer alabilir. 

 

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında 

doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm 

noktasında karar almaya yetkilidir. 
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4.2. Önemli Tarihler 

 

 

AÇIKLAMA TARĠH SAAT YER 

Online Kayıt 12-24 Temmuz 2017  Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı, Web Sayfası 

Evrak Teslimi Son Gün 24 Temmuz 2017 17: 00’a kadar BESYO Kayıt Bürosu 

Spor ÖzgeçmiĢi Evrak 

Kontrol Tarihleri 

25-26-27 Temmuz 

2017  

 BESYO Kayıt Bürosu 

Sınava Girecek Adayların 

Spor ÖzgeçmiĢ Puanları ve 

Sınav Sonucuna Etki 

Edecek Diğer Ham 

Puanların Ġlanı ve 

Ġtirazların 

Değerlendirilmesi 

28 Temmuz 2017 08.30 - 17.30 ARÜ Spor Salonu, Web 

Sayfası 

Spor ÖzgeçmiĢ Puanları ve 

Sınav Sonucuna Etki 

Edecek Diğer Ham 

Puanların Kesin Ġlanı 

29 Temmuz 2017  ARÜ Spor Salonu, Web 

Sayfası 

Göğüs Numarası Dağıtımı 1 Ağustos 2017 

ÇarĢamba 

08.00-09.00 ARÜ Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, Kayıt 

Ofisi 

Özel Yetenek Sınavı 1-4 Ağustos 2017 09.00-19.30  

Asil ve Yedek Listelerin 

Ġlanı 

7 Ağustos 2017 08:30 - 17.30 Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı, Web Sayfası 

Ġtirazların 

Değerlendirilmesi 

8 Ağustos 2017  

Adayların var ise 

itirazı kabul edilir. 

Sınav komisyonu 

itirazları görüĢerek 

karara bağlar, 

adaylara bildirir. 

Cuma 17:00’a 

kadar 

 

Asil ve Yedek Listelerin 

Kesin Ġlanı 

9 Ağustos 2017  Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı, Web Sayfası 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıtları 

YÖK Belirler  Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı, Web Sayfası 

Yedeklerden Asil Listeye 

Alınanların Kayıtları 

YÖK Belirler  Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı, Web Sayfası 

 

Önemli Not: Belirtilen tarihler gereklilik halinde sınav komisyonu tarafından değiĢtirilebilir. 
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4.3. Özel Yetenek Sınavında YerleĢtirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması 

 

Özel Yetenek Sınavı puanları 2017-Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS) 

Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu'na göre hesaplanacaktır. 

Erkek ve bayan adaylar ile millilik kontenjanından baĢvuran adayların puan 

hesaplamaları kendi arasında yapılır. 

YerleĢtirmeye esas puanın hesaplanmasında aĢağıdaki puanlara 2017 ÖSYM 

kitapçındaki formül uygulanır. 

 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) 

 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

 

4.3.1. Özel Yetenek Sınav Puanı Hesaplanması (ÖYSP) 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve 

Spor Yöneticiliği Bölümüne Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) = Spor ÖzgeçmiĢ Puanı 

(SÖP) %50 Koordinasyon Parkuru Puanı (KPP) %50'i toplanarak elde edilecektir (Tablo 1).  

a) Spor özgeçmiĢi olmayan ya da geçersiz sayılan adaylar için SÖP Puanı sıfır olur.  

b) Koordinasyon parkurunu tamamlamayan ve diskalifiye olan adayların KPP 

puanları hesaplanmaz ve elenir.  

 

Tablo 1. Sınav Puanının Katkı Yüzdesi 

PROGRAM Sporcu 

ÖzgeçmiĢi Puanı 

(SÖP) 

Koordinasyon 

Parkuru Puanı 

(KPP) 

 

TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü 
%50 %50 %100 

Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. 

Öğretim) 
%50 %50 %100 

 

50 50
ÖSYP SÖP KPP

100 100 
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4.3.2. Koordinasyon Parkuru Puanının Hesaplanması (KPP) 

 

Adayların özel yetenek seviyesinin belirlenmesi için koordinasyon parkuru sınavından 

elde ettikleri derecelerine göre sıralanırlar. En iyi derece 100 (yüz) puan olmak üzere, diğer 

dereceler yüzdelik puanlara aĢağıdaki KPP formülü kullanılarak çevrilir  

 

100 En  Ġyi  Derece (sn) 
Koordinasyon Parkuru Puanı (KPP)

Adayın Derecesi (sn) 

 
  
 

 

 

4.3.3. Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanının Hesaplanması (ÖSYP-SP) 

 

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 

aĢağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 ÖSYP Toplamı 
ÖSYP Standart Puanı Dağılımı Ortalaması

Aday Sayısı
  

 

ÖSYP'lerin Toplamının Karesi
ÖSYP'lerin Kareleri Toplamı-

Aday Sayısı
ÖSYP Standart Sapma

Aday Sayısı-1
  

Adayın ÖSYP Puanı
-

ÖSYP Puanı Dağılımı Ortalaması
ÖSYP Standart Puanı (ÖSYP-SP) 10 50

ÖSYP Puanı Dağılımının Standart Sapması 

    
    

      
 
  
 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Adayın yerleĢtirilmesine esas olacak puanının (YerleĢtirme Puanı=YP) hesaplanması 

(2017-OSYS Kılavuzu 5. Madde). 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.) 

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) 
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b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-ĠĢ Öğretmenliği programı için 

aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

 

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

 

2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleĢtirilmiĢ adayların ortaöğretim baĢarı puanları ile ilgili 

katsayıları yarıya düĢürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 

2016-ÖSYS'de, sınavsız geçiĢ hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans 

programlarına yerleĢtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan baĢlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmıĢ olacaktır. 

Adaylar YerleĢtirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan baĢlamak üzere sıraya 

konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıĢ olacaktır. Sınavı kazanan asil adaylar 

dıĢında, aldıkları puana göre asil aday sayısının %50 fazlası kadar yedek aday ilan edilecektir. 

Adayların yerleĢtirme puanlarının eĢit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya 

öncelik tanınacaktır.  

BaĢarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda 

belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleĢtirme yapılacaktır. Özel 

yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve 

https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru internet adresinde Ardahan Üniversitesi BESYO 

tarafından ilan edilecektir. Ayrıca Ģahsen duyuru yapılmayacaktır.  

2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, YP 

(YerleĢtirme puanı) hesabında bir değiĢiklik yapılması halinde yeni kılavuzdaki bilgiler esas 

alınacaktır. 

 

4.4. Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Ġtirazlar  

 

Adayların YGS, OBP ve Spor ÖzgeçmiĢ puanları sınav baĢvuruları ve evrak kayıt 

iĢlemleri bittikten sonra adayların sınav baĢvurusuna ait genel tüm puanları 28 Temmuz 2017 

tarihinde saat 09:00’da BESYO web online sistemde 

https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru ilan edilecektir.  

Adaylar, 28 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak olan YGS, OBP ve Spor ÖzgeçmiĢ 

Puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir yanlıĢlık olduğunu tespit ettikleri 



 

14 

takdirde, bir dilekçe veya online baĢvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna 

müracaat ederek, yanlıĢlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler.  

Bu amaçla 28 Temmuz 2017 Cuma saat 17:00’a kadar eğer var ise itirazları kabul 

eder. Sınav komisyonu itirazları görüĢerek karara bağlar, adaylara bildirir. Sınav sonuçlarının 

ilanından sonra, adayların spor özgeçmiĢ puanlarına yapacakları itirazlar dikkate 

alınmayacaktır.  

Koordinasyon parkuru sınavı tamamlandıktan sonra, sınav sonuçları; adayların 

yerleĢtirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ilan edilecektir. Ayrıca koordinasyon 

parkur sınavını tamamlayan her adayın sınav sisteminden aldığı puanlar genel liste olarak en 

geç 7 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktır. ÖSYM’nin Orta öğretim BaĢarı Puanı açıklama 

süreci ile ilgili gecikmeler olması durumunda sınav sonuçlarının ilanı resmi OBP’nin 

açıklanmasının hemen ardından ilk resmi iki (2) iĢ günü içerisinde ilan edilecektir.  

Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Yüksekokulumuz Müdürlük 

Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Ardahan ġubesi, TR650001500158007300083554 nolu Ardahan Üniversitesi Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı hesabına 150,00 (yüz elli) TL yatırıldığına dair dekont ile birlikte 

baĢvurabileceklerdir.  
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5. KOORDĠNASYON PARKURU SINAVI 

 

5.1. Koordinasyon Parkuru Sınavı Uygulama Kuralları 

 

 Sınava girecek adaylar onaylı özel kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, 

ehliyet, pasaport gibi) yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belgeleri ibraz 

edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

 Adaylar sınava kendilerine verilen göğüs numarası sıralamasına göre 

alınacaktır. Sınav giriĢ sırasını kaçıran adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

 Adaylar, sınav programında ilan edilen gün, saat 08.00’da sınav yerinde hazır 

bulunacaklardır. 

 Tüm adaylar Koordinasyon Parkuru Sınavına girmek zorundadırlar. Koordinasyon 

Parkuru Sınavına girmeyen adaylar sınavdan elenecektir. 

 Adaylar sınava spor kıyafeti ile katılmak zorundadır (salon spor ayakkabısı, 

Ģort/eĢofman/tayt ve tiĢört). Spor kıyafetleri üzerinde üretici firma hariç hiçbir 

iĢaret ve yazı bulunmayacaktır. Adaylar sınav günü verilen göğüs numaralarını 

parkura giriĢ sırasında (giysilerinin göğüs kısmında açıkça görülecek Ģekilde) 

takmak zorundadır. Göğüs numarası olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

 Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranıĢlar sergileyen, 

sınav kurallarına uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aĢan 

diyaloglarda bulunan, sınav sırasında üniversite tesislerine veya araç gereçlerine 

kasıtlı olarak zarar veren adaylar sınav komisyonu kararıyla sınavdan ihraç 

edilecek, hakkında yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

 Aday parkurdaki hata uyarısı için itirazını sınav komisyonuna yazılı olarak yapar. 

Aday itirazını sınavını bitirdikten sonra bir saat içerisinde yapmak zorundadır. 

Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler iĢleme konulmayacaktır. 

 

5.2. Koordinasyon Parkuru Sınavı  

 

Koordinasyon Parkuru, toplam on (10) istasyondan oluĢan ve zamana karĢı yapılan bir 

parkurdan oluĢmaktadır (ġekil 1). Adaylar, spor salonuna 20 kiĢilik gruplar halinde 

alınacaktır. Koordinasyon Parkuru testine ise adaylar tek, tek alınacaklardır. Aday, parkurun 

100 cm gerisinde bulunan çıkıĢ çizgisini geçmeyecek Ģekilde duracak ve hazır olduğunda 

teste baĢlayacaktır. Süre, adayın fotoselden geçiĢiyle birlikte çalıĢmaya baĢlar, parkur sonunda 
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yer alan fotoselden geçtiğinde otomatik olarak kapanır ve ölçüm kaydedilir. Parkurun 

tamamlanma süresi, otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar, bilgisayar çıktısı olarak adaya 

verilecektir.  

1. “BAġLA” komutu ile aday, beceri-koordinasyon testine fotosel aralığından 

geçerek baĢlar.  

2.  Kurallara uygun Ģekilde yapılmayan istasyonlar, hakemlerin uyarısı ile 

istasyonun doğrusu tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır. Sınav Alt Kurulu 

tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler, hesaplamaya dahil 

edilmeyeceklerdir. 

3. Koordinasyon Parkurunda, sınava alınan 20 kiĢilik grup testi tamamladığında 

göğüs numarası sırasına göre adaylardan ikinci haklarını kullanmak üzere teste 

alınacaktır. Aday isterse ikinci hakkını kullanmayabilir. Aday, sınav salonunu terk 

etmeden ve sınav sırasını kaybetmeden, iki hakkını da kullanmalıdır. Adayın “en 

iyi” derecesi, Koordinasyon Parkuru Puanı hesaplamasında kullanılacaktır. 

Koordinasyon Parkuru sırasında, parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya 

ait olmak üzere, herhangi bir hata yapıldığında hakem, adayı uyaracaktır. Aday, 

bu uyarıya uymak zorundadır.  

4. Koordinasyon beceri parkuru testinde yapılacak hareketler (ġekil 1)'de ayrıntılı 

olarak açıklanmıĢtır. 

 

Buna göre; 

1. Ġstasyon: Öne Takla 

2. Ġstasyon: Denge Tahtasından GeçiĢ 

3. Ġstasyon: Çift Ayak Sağ-Sol Sıçrama 

4. Ġstasyon: Alt-Üst Engel Geçme 

5. Ġstasyon: Futbol 

6. Ġstasyon: Top TaĢıma 

7. Ġstasyon: Hentbol 

8. Ġstasyon: Voleybol 

9. Ġstasyon: Basketbol 

10. Ġstasyon: 20 m Sprint KoĢusu 
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Aday 

1. Ġstasyon: Öne Takla: Aday, bu istasyondaki Jimnastik minderi üzerinde bir (1) kez öne 

doğru düz takla atar. Düz taklayı yapmayan aday, düz takla yapmak üzere, bu istasyonun 

baĢına tekrar döner. 

 

2. Ġstasyon: Denge Tahtasından GeçiĢ: Aday, denge sırası üstünden (denge sırasının 

baĢında yer alan iĢaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak baĢlayıp, denge sırasının 

sonunda yer alan iĢaretli alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek Ģartıyla), 

yürüyerek ya da koĢarak geçer. Denge sırasının üzerinden erken (tamamlamadan) düĢülmesi 

ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, baĢa dönülür ve hareket tekrar edilir. 

 

3. Ġstasyon: Çift Ayak Sağ-Sol Sıçrama: BelirlenmiĢ engel üzerinden adayalar sağ-sol 

beĢ kez (5) çift ayak ile sıçrama hareketini yapar. 

 

4. Ġstasyon: Alt-Üst Engel Geçme: Aday, baĢlangıç noktasından itibaren yön iĢaretlerine 

uymak Ģartıyla, sıçrayarak yüksekliği 50 cm olan engelin üzerinden geçer, yüksekliği 80 

cm olan engelin altından geçer; yine aynı Ģekilde yüksekliği 50 cm olan engelin 

üzerinden geçer ve son olarak yine yüksekliği 80 cm olan engelin altından geçerek diğer 

istasyona devam eder. 

 

5.  Ġstasyon: Futbol: Aday, iĢaretli alandaki futbol topunu alıp, yere sabitlenmiĢ olan 5 

adet huninin arasından slalom yapar ve slalomun sonunda futbol topunu alarak aldığı 

kasaya geri koyar. Aday engel atladığı taktirde hata yaptığı engelden baĢlar. Aday huni 

atlamadan istasyonu tamamlamalıdır.  

 

6.  Ġstasyon: Top TaĢıma: Aday, belirlenen platform üzerinde; istediği kasadan topu 

alarak diğer taraftaki aynı renkli kasaya taĢır. Bu iĢlem kasalardaki toplar yer 

değiĢtirene kadar ve aynı renk toplar aynı renk kasalarda oluncaya kadar devam eder. 

Aday, iki topu aynı anda taĢıyamaz. Topların herhangi birinin kasadan dıĢarı çıkması ya 

da dıĢarıda olması durumunda, aday o topu kasaya yerleĢtirmedikçe teste devam 

edemez.  

 

7.  Ġstasyon: Hentbol: Aday, duvardan gelen topu saymaya baĢlamak üzere iĢaretli 
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bölgeden üç (3) adet duvarda pas yapar. AtıĢlar yerinden yapılmalıdır. Topun 

kaçırılması halinde aday atıĢ bölgesine gelir ve kaldığı yerden saymaya devam eder. 

Aday 3 adet pası tamamladıktan sonra hentbol topunu aldığı kasaya geri koyarak 

istasyonu tamamlar. 

 

8.  Ġstasyon: Voleybol: Aday, duvardan gelen topu saymaya baĢlamak üzere zeminden 

duvara olacak Ģekilde iĢaretli bölgeden toplam üç (3) adet smaç vuruĢu yapar. Topun 

kaçırılması halinde aday atıĢ bölgesine gelir ve kaldığı yerden saymaya devam eder. 

Aday 3 adet pası tamamladıktan sonra voleybol topunu aldığı kasaya geri koyarak 

istasyonu tamamlar. 

 

9.  Ġstasyon: Basketbol: Aday, aralıklarla dizilmiĢ beĢ (5) adet slalom çubuğu arasından 

basketbol topu ile slalom yapar. Aday topu tutmadan ve taĢımadan yerden sektirerek 

slalomu yapmalıdır.  Aday slalomu tamamladıktan sonra basketbol topunu aldığı kasaya 

geri koyarak istasyonu tamamlar. 

 

10. Ġstasyon: 20 m Sprint KoĢusu: Aday, belirlenmiĢ alan içeriĢinde, yüksek hızda koĢu 

20 m koĢusunu tamamlayarak finiĢ çizgisinindeki fotoselden geçerek Koordinasyon 

Parkurunu tamamlar.  
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ġekil 1. Koordinasyon Parkuru 
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5.3. Sporcu ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Tablosu 

 

Olimpik Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

Milli Sporcu 

Belgesi  

  

Dereceler 

BaĢvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine 

sahip olmak;  

100 

BaĢvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine 

sahip olmak;  

95 

BaĢvurduğu spor dalında, C Kategorisi (Uluslararası 

federasyonların yarıĢma takviminde yer alan ferdi branĢlarda en az 

10 ülke sporcusunun, takım sporlarında ise en az 5 ülke takımının 

katıldığı yarıĢmalarda) Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

BaĢvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya 

Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2. veya 3. olmak;  

90 

 

AĢağıda belirtilen en az 3 ligi olan olimpik takım spor branĢlarından:  

1.  En üst ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 

Ģampiyonu olmak  

90 

2.  Ġkinci sıradaki ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 

ikincisi olmak  

80 

3.  Üçüncü sıradaki ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde 

Türkiye üçüncüsü olmak  

70 

4.  Ġlgili spor dallarında bölgesel amatör ligde oynamıĢ olmak  40 

5. Lisanslı Sporcu Olmak 10 

 

Not: En az 3 ligi olmayan spor branĢları olimpik olmayan spor branĢları kategorisinde 

değerlendirilir. 

 

AĢağıda belirtilen olimpik bireysel spor branĢlarından birinde:  

1.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye Ģampiyonu olmak  90 

2.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye ikincisi olmak  80 

3.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye üçüncüsü olmak  70 

4.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 4,5,6,7.8. olmak  40 

5. Lisanslı Sporcu Olmak 10 

 

  



 

21 

Olimpik Olmayan Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları  

Milli Sporcu 

Belgesi  

  

Dereceler 

BaĢvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine 

sahip olmak;  

80 

BaĢvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine 

sahip olmak;  

70 

BaĢvurduğu spor dalında, C Kategorisi (Uluslararası 

federasyonların yarıĢma takviminde yer alan ferdi branĢlarda en az 

10 ülke sporcusunun, takım sporlarında ise en az 5 ülke takımının 

katıldığı yarıĢmalarda) Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

BaĢvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya 

Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2. veya 3. olmak;  

60 

 

AĢağıda belirtilen en az 3 ligi olan olimpik olmayan takım spor branĢlarından: 

 

1.  En üst ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 

Ģampiyonu olmak  

50 

2.  Ġkinci sıradaki ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 

ikincisi olmak  

40 

3.  Üçüncü sıradaki ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde 

Türkiye üçüncüsü olmak  

30 

4.  Ġlgili spor dallarında bölgesel amatör ligde oynamıĢ olmak  20 

5. Lisanslı Sporcu Olmak 10 

 

AĢağıda belirtilen olimpik olmayan bireysel spor branĢlarından birinde:  

 

1.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye Ģampiyonu olmak  50 

2.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye ikincisi olmak  40 

3.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye üçüncüsü olmak  30 

4.  Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 4,5,6,7.8. olmak  20 

5. Lisanslı Sporcu Olmak 10 

 

Açıklamalar:  

 

• Aday, yukarıda yer alan Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Tablosundan sadece en 

yüksek kategoriden ve tek bir puan alabilir.  

• Aday en yüksek puanı alabileceği kategori ile ilgili belgenin ıslak imzalı ve 

mühürlü aslını veya noter onaylı örneğini, belirtilen tarihler arasında teslim etmek 

zorundadır. Bunun dıĢındaki belgeler (fotokopi, belgegeçer vb.) kabul 

edilmeyecektir.  
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• Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiĢ 

belgeleri geçerli değildir.  

• Spor Ġl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiĢ belgeleri geçerli 

değildir.  

  

Millilik Belgesi 

 

Ġlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmıĢ ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 

(en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmıĢ (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler 

vb. gibi millilik kategorisi belirtilen) millilik belgesi.  

 

Önemli NOT: Milli Sporcular spor özgeçmiĢ tablolarına göre kendi içerisinde 

değerlendirilecektir.  

 

Sporcu Lisansı  

 

Sporcu lisansı GHSĠM’lüğü veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu 

(geçerlilik süresi) belirlenmiĢ (vize ettirilmiĢ) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara 

katılmak amaçlı hazırlanmıĢ kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GHSĠM veya özerk spor 

federasyonları tarafından onaylatılmıĢ olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar 

esas alınır. Lisanslar en az aynı branĢta 3 farklı yıl/sezonda onaylı olmalıdır. Ayrıca 2015- 

2016 sezonunda ve sonrasında ilk defa lisans çıkarmıĢ sporcuların lisans belgeleri kabul 

edilmez.  

 

Oynanan Ligi Belirten Belge  

 

Özerk ve özerk olmayan spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı 

ligi belirten ve adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az 

federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi 

kabul edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSĠM’lükleri tarafından onaylı 

olmalıdır).  
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Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz ġampiyonalarına Katılım Belgesi  

 

SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 

düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmıĢ olduğuna dair belge (en az 16 

federasyon genel sekreteri, TMOK sekreteri, SGM genel müdür yardımcısı tarafından imzalı). 

Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

ISF Dünya ġampiyonasına Katılım Belgesi 

 

ISF’u (International School Sport Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) 

tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmıĢ olduğuna dair Okul 

Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge (en az federasyon Genel Sekreteri 

imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul 

edilir.  

 

Türkiye ġampiyonalarına Katılım Belgesi  

 

a. Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, 

gençler, yıldızlar) yapılan Türkiye ġampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en 

az federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği 

birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  

b. Bireysel sporlar için Türkiye ġampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir 

ilgili özerk spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst 

yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarıĢ çizelgesi örneği. 

Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul 

edilir.  
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Olimpik Spor Dalları  

 

Yaz Oyunları Spor Dalları  KıĢ Oyunları Spor Dalları  

Atıcılık  Kar Sporları (7 Disiplin) 

Atletizm  Alp Disiplini  

Badminton  Biatlon  

Basketbol  Kayakla Atlama  

Binicilik  Kayaklı KoĢu 

Bisiklet  Kuzey Kombine  

Boks  Serbest Stil Kayak  

Cimnastik  Snowboard  

Hokey    

Eskrim  Buz Sporları (5 Disiplin) 

Futbol  Artistik Buz Pateni  

GüreĢ  Buz Hokeyi  

Golf  Curling  

Halter  Kısa Mesafe Sürat Pateni  

Hentbol  Sürat Pateni  

Judo    

Kano  Kayak Sporları (3 Disiplin) 

Kürek  Kızak  

Masa Tenisi  Skeleton  

Modern Pentatlon  YarıĢ Kızağı  

Okçuluk    

Ragbi    

Su Sporları    

Taekwondo    

Tenis    

Triatlon    

Voleybol    

Yelken    
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6. KESĠN KAYIT 

 

Ardahan Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının kayıtlar için belirdiği gün ve 

tarihlerde yapılacaktır. Kayıt için istenen belgeler, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının diğer 

bölüm öğrencileri için istediği belgelerle aynı olacaktır 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil adayların kesin kayıtları ÖSYM tarafından 

belirlenen kayıt tarihlerinde Ardahan Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi tarafından yapılır. 

Kesin kayıt için verilen sure içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını 

kaybederler ve yerlerine yerleĢtirme puanı (YP) baĢarı sıralamasına göre yedek listeden 

öğrenci kaydı yapılır. Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt 

yaptırmayan erkek ve bayan adaylar olması durumunda, bölümlere göre boĢ kalan kontenjan 

sayıları BESYO web online baĢvuru sistemi ile YerleĢtirme Puanı (YP) baĢarı sırasına göre 

kayıt yaptıracak yedek adaylar belirlenerek online baĢvuru sayfasından ilan edilir 

https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru. 

Yedek Adaylar kayıtlarını ÖSYM tarafından belirlenen ek kayıt tarihleri içinde yedek 

kontenjanlar için kayıt haklarını kullanabileceklerdir. Kayıt iĢlemleri baĢarı sırasına göre, 

Ardahan Üniversitesi, Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Kayıt Bürosunda yapılacaktır. 

Kazanan adayların iĢlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmak zorundadır. 

 

Kesin kayıt için istenilen belgeler: 

 

2. Adayın 2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve beĢ adet onaysız fotokopisi, 

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

mezuniyet belgesi 

4. Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı fotokopisi 

5. Ġkametgâh belgesi 

6. Askerlik çağına gelmiĢ ise askerlik ile iliĢiğinin olmadığına dair askerlik durum 

belgesi 

7. 12 adet biyometrik fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiĢ) 

8. Resmi sağlık kuruluĢlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı 

 

• Değerlendirmeye alınan adayların YerleĢtirme Puanı (YP); Spor ÖzeçmiĢi 

Puanı (SÖP), Koordinasyon Parkuru Puanı (KPP), Yükseköğretime GeçiĢ Sınav (YGS) Puanı, 

Orta Öğretim BaĢarı Puanı (OBP) ve adayın Spor alan/kol/bölümlerinden gelme durumu ile 
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2017 LYS sınavı sonucunda yükseköğretim programına (kitapçıkta belirtildiği Ģekli ile) 

yerleĢme durumu dikkate alınarak sınav sonucunun değerlendirilmesi kısmında yer alan 

formüller kullanılarak hesaplanacak ve adaylar elde edilen puan sırasına göre, büyükten 

küçüğe doğru sıralanacaktır. 

 YerleĢtirme Puanı sonucunda en yüksek puandan baĢlamak üzere, kontenjan 

sayısı kadar aday baĢarılı olmuĢ sayılacaktır. 

 

UYARI: Sınav baĢvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “belgelerin doğruluğu” ilgili 

kurumlar (ÖSYM, GSGM, Federasyonlar ve vb.) aracılığıyla özenle araĢtırılacaktır. Bu 

araĢtırmalar sonunda sahte belgenin ibrazı anlaĢıldığı takdirde aday öğrenci olsa dahi 

hakkında yasal süreç baĢlatılacaktır. 

 

 

 

"SINAVA GĠRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAġARILAR DĠLERĠZ" 


