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Kontenjan 

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile 50 (elli) öğrenci alınacaktır. Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının 22.11.2010 tarih ve 5773-041785 sayılı yazısına istinaden genel 

kontenjanın % 15’i kadar milli kontenjanı genel kontenjana eklenir. Aynı yazıya istinaden bu 

% 15’lik milli kontenjanının %75’i Olimpik spor dalı sporcuları, %25’i ise diğer spor 

dallarından başvuracak milli sporcular için kullanılır.  

 

Genel Kontenjan Dağılımı 

 Genel Kontenjan Milli  Toplam 

Erkek 30 5 35 

Kız 20 3 23 

Toplam 50 8 58 

Milli Kontenjanı Dağılımı 

Olimpik Milli Diğer Milli 

6 2 

4 Erkek + 2 Kız 1 Erkek + 1 Kız 

Başvuru Puan Koşulu 

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlik Testinden 

(TYT) milli sporcuların 150, spor lisesi mezunlarının 170 ve diğer lise mezunlarının en az 180 

puan almış olmaları gerekmektedir.  

Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli 

Ön kayıtlar 23-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Bitlis Eren Üniversitesi 

BESYO binasında yapılacaktır. Ön kayıt başvurusunda parmak izi alınacağından başvuru 

adayın bizzat kendisi tarafından yapılmalıdır. 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

● Ön kayıt başvuru dilekçesi (Kayıt esnasında kayıt bürosundan temin edilir).   

● Üzerinde mezun olunan alan/kol/bölüm yazılı olan diploma ya da geçici mezuniyet 

belgesinin aslı ve bir fotokopisi (Belgenin aslı idare tarafından görüldükten sonra adaya iade 

edilecektir). 

● Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için üniversitelerinin öğrenci işlerinden 

alacakları öğrenci belgesi. 
● 2019 TYT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

● Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 

bir adet (iki yüzü de aynı sayfa Adayın son bir ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı 

(4,5x6cm). 

● Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastaneler dâhil) temin edilecek “Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibareli 

sağlık raporu. 
● Milli Sporcu Belgesinin aslı ve bir fotokopisi. “Milli Sporcu Belgesi,” Spor Genel 

Müdürlüğü’nün 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Sporcu 

Belgesi” verilmesi hakkındaki yönetmeliğine göre düzenlenmiş olmalıdır. Belgede hangi sınıf 

(A, B, C) Milli Sporcu olunduğu belirtilmelidir. Belge ilgili federasyondan (Federasyon 

Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri) onaylı-mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır. Noter 

onaylı belge aslı ile birlikte ibraz edilmek koşuluyla kabul edilir. 
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● C sınıfı milli sporcuların ÖYS başvurusu yapabilmesi için C sınıfı millik belgeleriyle 

birlikte millilik hakkı kazandıkları spor dalında Türkiye Şampiyonlarında (takım veya bireysel) 

ilk üç dereceyi aldıklarını ilgili federasyondan belgelemeleri gerekmektedir.  

Eksik evrakla ön kayıt başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir! 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Tarihi ve İçeriği 

 ÖYS, 31/07/2019 tarihinde saat 09:00 itibariyle başlayacak ve BESYO binasında yer alan 

spor salonunda yapılacaktır. ÖYS’nin bir gün içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Aday 

sayısının fazla olması durumunda ÖYS’ye 01/08/2019 tarihinde saat 09:00 itibariyle devam 

edilecektir. 

 ÖYS, Beceri-Koordinasyon Testinden (BKT) oluşur. BKT’ye katılmayan veya katılıp 

kural dışı davranışları nedeniyle diskalifiye edilen adayların YP’si hesaplanmaz. Ancak 

BKT’ye katılıp puan alamayan adayların YP’si adayın mevcut diğer puanlarına göre hesaplanır. 

 

 

Beceri-Koordinasyon Testi (BKT) 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 1. İstasyon (Öne Takla): Aday hazır olunca fotosel dikmeleri arasından geçerek zamanı 

başlatır. Yerde bulunan cimnastik minderi üzerinde 2 kere öne takla atar. 2. öne taklanın 

bitiminden sonra aday minderin sonundaki huniler arasından geçer. 

 

 Hata: Aday taklasını tamamladıktan sonra minderin sonundaki hunilerden geçmemesi 

durumunda aday tekrar başa dönerek takla ile başlar. Huni yıkılması durumunda ise 

aday huniyi düzelterek parkura kaldığı yerden devam eder. 

 

 2. İstasyon (Dikme Etrafında 360 Derece Dönüş):   Aday standart bir dikme etrafında 

dikmeyi tutmadan 360 derecelik bir dönüş gerçekleştirir. Yapılan dönüş sırasında 

dikmenin düşmesi durumunda aday ilgili öğretim elemanının ikazı ile dikmeyi düzeltir 

ve dönüşünü tekrar ederek bir sonraki istasyona devam eder. 

 

 3. İstasyon (Denge Tahtası Üzerinde Yürüme) : Aday denge tahtasının üzerine çıkar 

denge tahtasının tamamının kat ederek istasyonu tamamlar. Aday bu istasyonun 

başlangıç ve bitiş (1 ve 5) için belirlenen çizgilere basmak zorundadır. Denge 

tahtasından düştüğü takdirde terk ettiği numaradan devam ederek istasyonu tamamlar.  

 

 4. İstasyon (Sıçrama Platformu) : Aday belirli bir yükseklikteki zile sıçrama  yaparak  

eliyle dokunacaktır.                                                                                                                                        

 

 Hata: Zile dokunamayan adaya 4 numaralı çizgi üzerine gelerek bir sonraki parkura 

buradan geçiş yapacaktır.  

 

 5. İstasyon (Mekik Koşusu) : Aday üç kulvardan oluşan parkurda koşar. Dönüşler 

sırasında dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir.                             

 

 Hata: Kulvar atlayan veya dikmeleri tutan aday istasyon başına döner ve istasyonu 

tekrar eder.  

 

 6. İstasyon (Sağlık Toplarının Yer Değiştirilmesi): Aday kasalarda bulunan sağlık 

toplarını tek tek engel üzerinden sıçrayarak karşı taraftaki kasaya taşır. 

 

 

 Hata:  Kasadan topu düşüren tekrar yerine koymak zorundadır. 

 

 7. İstasyon (Alttan-Üstten Engel Geçişi): Aday parkura dikey olarak yerleştirilmiş 

engellerden birinci engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin ise 

altından geçer. 

 

 Hata: Parkurlardaki engellerin birinin düşmesi durumunda aday engeli düzelterek bir 

sonraki parkura devam eder.  

 

 8. İstasyon : Engel Üzerinde Çift Ayakla Sağa Sola Sıçramak : Aday sıralı olarak 

numaralandırılmış 1-7 rakamları ile sıralandırılmış sıçrama tahtasından çift ayakla 
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sıçrayarak fotoselden geçer. Aday uzaktan atlayarak fotoseli geçmeye çalışır ve fotoseli 

durduramaz ise geri dönüp fotoseli durdurmak zorundadır. 

 

 Hata:  Tek  ayakla yapılan sıçramalar geçersiz sayılacak ve hata yaptığı numaradan tekrar 

parkura devam edecektir. 

Beceri-Koordinasyon Testinde; 

● Adayın sınav parkuru içerisinde yapmış olduğu tüm hareketler ve elde ettiği derece video 

sistemiyle kaydedilir. Adaya bir (1) hak verilir. Deneme hakkı yoktur. 
● Sistemden kaynaklı hatalarda adaya bir hak daha verilir, adaydan kaynaklı (fotosele alttan 

giriş veya çıkış yaparak sistemi durdurmamak) hatalarda ilave hak verilmez. 
● Adayın başlangıç noktasından parkura girmesiyle, fotoseller kronometreyi otomatik 

olarak çalıştırır ve adayın bitiş noktasından geçmesiyle otomatik olarak durdurur. 
● Aday, herhangi bir istasyonu doğru ve tam olarak tamamlamadığı sürece diğer istasyona 

geçemez. 
● Aday, herhangi bir istasyonu yapmadan diğerine geçerse ve/veya hata uyarılarına rağmen 

parkura devam etmeye çalışırsa diskalifiye edilir. 
● Adayların beceri-koordinasyon testinden elde ettiği süreye göre aldığı puanın % 100’ü 

değerlendirmeye alınır. 
 

Sınav Kıyafeti 

Adaylar sınav kıyafetlerini kendileri temin ederler: 

 Erkekler: Düz, yarım kollu tişört , altta şort veya eşofman olmalıdır (renk fark etmez). 

Şort altına tayt giyilebilir. 

 Kızlar:  Düz, yarım kollu tişört altta şort veya eşofman (renk fark etmez). Şort altına 

tayt giyilebilir.  
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BKT TESTİ DERECE VE PUANLARI (Kızlar) 

Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan 

40 ve altı 30 46:51-47:00 16 53:51-54:00 2 

40:01-40:50 29 47:01-47:50 15 54:01-54:50 1 

40:51-41:00 28 47:51-48:00 14 54:51 ve üstü 0 

41:01-41:50 27 48:01-48:50 13 

 

41:51-42:00 26 48:51-49:00 12 

42:01-42:50 25 49:01-49:50 11 

42:51-43:00 24 49:51-50:00 10 

43:01-43:50 23 50:01-50:50 9 

43:51-44:00 22 50:51-51:00 8 

44:01-44:50 21 51:01-51:50 7 

44:51-45:00 20 51:51-52:00 6 

45:01-45:50 19 52:01-52:50 5 

45:51-46:00 18 52:51-53:00 4 

46:01-46:50 17 53:01-53:50 3 

 

BKT TESTİ DERECE VE PUANLARI (Erkekler) 

Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan 

34 ve altı 30 40:51-41:00 16 47:51-48:00 2 

34:01-34:50 29 41:01-41:50 15 48:01-48:50 1 

34:51-35:00 28 41:51-42:00 14 48:51 ve üstü 0 

35:01-35:50 27 42:01-42:50 13 

 

35:51-36:00 26 42:51-43:00 12 

36:01-36:50 25 43:01-43:50 11 

36:51-37:00 24 43:51-44:00 10 

37:01-37:50 23 44:01-44:50 9 

37:51-38:00 22 44:51-45:00 8 

38:01-38:50 21 45:01-45:50 7 

38:51-39:00 20 45:51-46:00 6 

39:01-39:50 19 46:01-46:50 5 

39:51-40:00 18 46:51-47:00 4 

40:01-40:50 17 47:01-47:50 3 
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YP Hesaplanması 

● YP’nin hesaplanmasında, ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı 

(OBP) ve 2019-TYT Puanı (TYT-P) kullanılacaktır. 
● YP puanı hesaplaması 2019 YKS kılavuzunda belirtildiği gibi yapılacaktır. 
● Aday aynı alandan geliyorsa formül*: 

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

*30.03.2012 tarihi ve öncesinde bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. 

● Aday diğer alanlardan geliyorsa formül: 
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 

● OBP ve TYT puanları ÖSYS veri tabanından otomatik olarak çekilir. 
● 2019-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülür. 
● Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
● Belirtilen şartlara uyum sağlayan Milli sporcular genel kontenjana dahil edilmeden kendi 

aralarında sınava girerek değerlendirilir ve YP’ye göre sıralamaya konurlar. Değerlendirme 

yapılırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773-041785 sayılı 

yazısına istinaden YKS Kılavuzunda yer alan genel kontenjana göre verilen % 15’lik milli 

kontenjanının %75’i Olimpik spor dal sporcuları, %25’i ise diğer spor dallarından başvuracak 

milli sporcular için kullanılır. A sınıfı milli sporcular 50, B sınıfı milli sporcular 35 ve C sınıfı 

milli sporcular 15 ek puan alırlar.  

Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

ÖYS ile ilgili tüm gelişmeler ve sonuçlar Üniversitemiz resmi web adresinde (www.beu.edu.tr)  

duyurular bölümünde yer alacaktır. 

İtirazlar 

İtirazların adayın kendisi tarafından 06/08/2019 tarihinde saat 17:00’a kadar BESYO 

Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Anılan tarih dışında yapılan itirazlar ile posta, faks 

veya e-posta yoluyla yapılan itirazlara kesinlikle işlem yapılamayacaktır. İtiraz sonuçları ve 

ÖYS’ye gireceklerin kesin listesi 07/08/2019 tarihinde ilan edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beu.edu.tr/
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Önemli Tarihler 

ÖYS Başvuru-Ön Kayı 23-25/07/2019 

Başvuru Yeri 
Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Kontrol Listesi 26/07/2019 

İtirazlar 29/07/2019 

ÖYS Listesi 30/07/2019 

ÖYS Yeri 
Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Spor Salonu  

ÖYS 31/07/2019 (sonraki gün devam edebilir) 

ÖYS Sonuçları 
En geç 05/08/2019) tarihine kadar 

açıklanması planlanmıştır. 

Kesin Kayıt Rektörlük tarafından ilan edilecektir. 

* Bu Basın Bülteni ve Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu tüm adaylar tarafından 

mutlaka dikkatli bir şekilde okunmalıdır. ÖYS adayları Basın Bülteni ve Yönergede geçen 

koşulları ve bu koşullara göre sınavda yer almayı peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

 

 


