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Sevgili Gençlerimiz, 

Spor, gerçek anlamda başarı gücünün 
artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya 
çıkarılması yolunda gösterilen yoğun bir 
çabadır. Başarıyı genişletme ve yarışmada 
üstün gelme amacını içerir. Bunun için 
bedensel açıdan daha yetenekli olanların 
seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir 
eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek 
anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel 
açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda 
gösterilen yoğun bir çabadır. 

Beden Eğitimi ise, Milli Eğitimin temel ilkelerine 
uygun olarak kişinin beden ruh ve fikir gelişimini 
sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi 
örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve 
bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. 

Atalarımızın söylediği gibi“ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü ve Ulu önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünden yola 
çıkarak; Bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine 
güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, 
büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerini kendine 
örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, doğru, temiz, düzenli, öz güveni gelişmiş, disiplinli, 
özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen birer vatandaş olarak 
yetişmelerinin gerektirdiği her türlü organize fiziksel faaliyetler Beden Eğitimi çalışmalarıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Geleceğimizin teminatı sevgili gençler; Üniversitemiz Beden eğitimi ve spor yüksekokulumuzun 
özel yetenek sınavlarına katılımlarınız bizler için bir onur vesilesidir.  Bu bağlamda sizler birer 
yarışmacı ruhu ile ve etik kurallara bağlı olarak elektronik ölçümlerin yapıldığı, sınav kılavuzunda 
da açıkça belirtilen özgeçmişe ve sporcu performansına yönelik şeffaf bir sınav yapılacağından 
kuşkunuz olmasın.

Hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mehmet TURGUT

                REKTÖR 
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Sevgili adaylar; 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz 2013 
yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, 2016 yılında Antrenörlük Eğitimi 
Programı olmak üzere iki aktif programda eğitim-
öğretim faaliyetlerini üniversitemiz bünyesinde 
günümüze kadar sürdürmektedir.

Sizlerin katkısı ile ileriki yıllarda daha büyük ve 
geniş bir aile olarak ülkemize daha güzel yarınlar 
için hep birlikte Türk sporuna ve gelecek nesillere 
faydalı olabilmek, çok çalışıp ülkemizi daha güzel 
yarınlara taşıma amacındayız.

Yüksekokulumuzun güçlü öğretim elemanı kadrosu ile sizlerin güncel, bilimsel yöntem ve akılla 
bilimin ışığında eğitim ve öğretiminizi tamamlayıp, ülkemize faydalı fertler yetiştirmek için her 
zaman yanınızda olacağımı bildirmek isterim. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür 
eder, başarılar dilerim.

Doç. Dr. Ümit YETİŞ

MÜDÜR V.
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GENEL BİLGİLER

Sporun fert ve toplum yaşamında tartışmasız büyük önemi vardır. Yapılış amacı 

olarak spor; 

- Yarışma 

- Toplum Sağlığı 

- Rehabilitasyon 

- Eğitim öğretim, düşünceleriyle her yaşta ve cinsiyet fark etmeksizin günlük yaşama 

girmiştir. 

Özellikle endüstri ve teknolojinin gelişimiyle hareket sahası daralan insanları 

amatör, profesyonel fark etmeksizin sağlıklı yaşama sevk eden spor bilimi felsefesi 

tartışmasız sağlıklı mutlu toplumların oluşmasının düzenlenmesinde en büyük görevleri 

üstlenmektedir. Okulumuzun da kendi misyon ve hedefleri çerçevesinde zaman içerisinde 

açılacak yeni bölümler ile Ülkemiz sporuna ve sporcu insan kaynağına katkı sağlayacaktır. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 4 yıllık lisans eğitimi ile Antrenörlük Eğitimi 4 Yıllık Lisans eğitimi verecektir. 

Bölümlerimizin kısa tanıtımı aşağıda sunulmuştur. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Pedagojik formasyon donanımlı öğretmen adayı öğrencilerimizin, sporun bilimsel ve 

sosyal yönlerini daha geniş kitlelere tanıtarak, sevdirerek sağlıklı kitleler oluşmasına 

yardımcı olacağını düşünüyoruz. Eğitim bilgi ve teknoloji yardımıyla sporda gerçek yerini 

eminim daha iyi ve daha anlamlı bulacaktır. Tüm bilim dallarıyla ilişkisi olan yegâne alan, 

spor bilimidir. Zira insanı ilgilendiren tüm alanlar spor bilimini ilgilendirir. Adıyaman 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi öğretmenleri 

yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır.

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı; Alan ve spor branşlarına göre çağdaş 

ve nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Programın amacı, takım sporları ve bireysel spor 

dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, 

sporcunun sağlığını ve güvenliğini ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner 

çalışabilen, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, her yaştan sporcuyu 

antrene edebilen niteliklere sahip olmasıdır. 
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Antrenörler, spordaki gelişmelere katkıda bulunabilmesi için genel kültür, spor alan 

bilgisi çerçevesinde, hareket ve antrenman, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar 

konuları ile antrenörlük meslek bilgisi bağlamında bilgi, beceri ve tutuma sahip olması 

gerekir. Bu alanlarda yer alan ders ya da ders gruplarının antrenörler kazandırdığı 

nitelikler, Türkçeyi iyi bilen ve konuşan, bilgisayar kullanan, yabancı dil bilen, çevresi ile 

iletişim kurup imkan ve kaynaklardan yararlanabilen, sporun tanımı ve tarihsel gelişimini 

bilen, spor ile ilgili araştırmaları izleyen ve değerlendiren, insan hareketlerini analiz 

edebilen, spor mevzuatını bilen, çevreye karşı tutarlı davranan, güvenilir, disiplinli, 

toplumun spordan beklenti ve ihtiyaçlarını bilme şeklinde özetlenebilir. Bu alanda, 

Üniversitelerin Antrenörlük bölümleri alandaki ihtiyaçları karşılayacak önemli bir kaynak 

olmuştur. Görüldüğü gibi Antrenörlük kendi içinde ihtisaslaşmayı gerektiren spor alanları, 

çeşitli görev ve sorumlulukları ve bunları gerçekleştirecek bilgi ve becerileri kapsamaktadır. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulan 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi antrenörleri 

yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır.
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ
Başvuru Tarihi ve Yeri 
Ön kayıtlar 9 Ağustos-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası  http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  
üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

ÖN KAYIT ŞARTLARI
           Başvuru Koşulları

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıt tarihlerinde 

mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)

3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, 

istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS 

yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmış 

olmaları zorunludur. (30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet 

yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS 

sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim 

kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir. 

Ayrıca adayların 2021 YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına 

sahip olmaları gerekmektedir ve 08/07/2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında 

görüşülmüş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı 

sırası şartının (800.000’inci) engelli adaylar içinde uygulanmasına, söz konusu şartı 

sağlayan adayların engelli kontenjanından yararlanarak başvuru yapılabilmesine karar 

verilmiştir.)

Bölüm Özel Yetenek Sınav Başvuru Puanları
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

En düşük 800.000'inci başarı sırası

Normal Aday 160 Puan ve Üzeri

Milli Sporcular ve 

Spor Alan Kodu 

Mezunları

150 Puan ve ÜzeriAntrenörlük Eğitimi

Engelli Aday 100 Puan ve Üzeri

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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4. 2021 YKS sınavında TYT puanından en az 160 puan almış olmak. (Milli Sporcular ve Spor 

Alan Kod Mezunları için başvuru TYT puanı en az 150 Puan almış olmak). 

5. Engelli adaylar haricinde Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen 

uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları 

sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve 

fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı 

kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına 

dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)

6. Engelli adaylar 2021 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru 

yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur

7. 2021 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler. 

8. 2020 ÖSYS’de YKS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. 

9. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Sistemine Yüklenecek Belgeler
1. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,

2. Aile hekimlerinden alacağı “BESYO Özel Yetenek sınavına girmesinde sakınca 
yoktur” ibaresi yer alan sağlık raporu,

Önemli Not: Yukarıda yer alan formun online başvuru sistemi üzerinden 

yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenecek tüm belgelerin PDF formatında 

olması gerekmektedir.

   

 Öğrenci Kontenjanları
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Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 

aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

BÖLÜM ÖĞRENİM 
SÜRESİ

KONTENJANLAR AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği

4 yıl 40 20 Erkek, 15 Kadın,

3 Milli, 2 Engelli Kontenjanı

Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 50 22 Erkek, 20 Kadın, 5 Milli 

Kontenjan, 3 Engelli 

Kontenjan

Önemli Notlar:

Covid-19 salgını sebebiyle adayların maske takmaları ve mesafe kurallarına 
uymaları gerekmektedir (koşu ve beceri parkuru sınavları haricinde).

 17 Ağustos 2021 Salı gününde belirlenen koşu parkur testi başvuru sayısı fazla 

olduğunda duruma göre sınav komisyonu tarafından sonraki günlere uzatılabilir. 

Adayların koşu parkur testi sonucu derecesine göre hesaplanacak ve koşu parkur 

testinden alınan puanlar beceri parkuru puanına eklenerek değerlendirilecektir.

Engelli Kontenjanı dolmaması halinde arta kalan kontenjan eşit olarak (kadın-erkek) 

grubuna Sınav Komisyon kararıyla aktarılacaktır.

Sınav Kılavuzunda yer almayan ve sınav esnasındaki ihtilaflı konularda karar Sınav 

Komisyonuna aittir.

Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş 
sayılırlar.
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ONLİNE SINAV BAŞVURU SİSTEMİ

 Adaylar Online başvuru sayfasından (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) 

başvuru sistemine giriş yaparak kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir.

SINAV BİLGİLENDİRMESİ

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları

 Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 

Kurulunun kararı uyarınca adayların “TYT puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”,Özel 

Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) [“Beceri Parkuru Puanı (BPP) ve Koşu Parkur Testi Puanı 

(KPTP)”] değerlendirmeye esas alınacaktır. Beceri Parkuru Sınav puanının % 60 ile 
Koşu parkur testi puanının % 40’ının toplamı Özel Yetenek Sınav Puan’ını (ÖYSP) 
belirleyecektir. 

 Adayların Koşu Parkur Testi sınavına girecekleri gün koşudan önce Adıyaman Üniversitesi 

Futbol Sahasında yer alan Kayıt Masası’ndan Aday göğüs numaralarını teslim almaları 

gerekmektedir.

 Kadın ve Erkek adaylar 17 Ağustos Salı günü saat 08.00’de Koşu Parkur Testi için sınav 

alanında hazır olacaklardır. 17 Ağustos 2021 Salı günü yapılacak olan Koşu Parkur Testi 

sınavına önce kadın adaylar alınacaktır. 

 Koşu parkur testinde başarılı olan adayların 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 9.00’da 

ikinci aşama Beceri Parkuru sınavına geçilecektir.  

 2020 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir Yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

 2020 ÖSYS’de YKS puanı veya Özel yetenek sınav sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Ancak 

sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan 

programlarına 2019 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği 

takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda 

bulunulacak ve haklarında kanuni işlem başlatılacaktır. Bu adaylar kesinlikle sınava 

katılamayacaklardır.

 2021-2022 eğitim öğretim yılı Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü TYT, 

ortaöğretim Başarı Puanı, Özel yetenek Koşu Parkuru Testi Puanı ve Beceri Parkuru 

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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Puanları dikkate alınarak adayların yerleştirme işlemleri (Asil ve Yedek) 31 Ağustos 2021 
Salı günü üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 Özel yetenek sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir. 

 Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. Yüksekokul 

Sınav Komisyonu gerektiğinde sınav başvuru tarih, yer ve saatinde değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Yüksekokul web sitesi aracılığıyla adaylara duyurulur. Bu 

esaslar, Senatonun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Adıyaman Üniversitesi 

Rektörlüğü adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ÖNEMLİ TARİHLER 

İnternet Üzerinden Başvuru 09 Ağustos-15 Ağustos 2021 saat 17.00’ye kadar

Koşu Parkur Testi 17 Ağustos 2021 Salı saat 09.00’da Önce Kadınlar 

100 m, sonrasında Erkekler 100 m koşu parkuru 

testi ile başlanacaktır.  (Adıyaman Üniversitesi 

Futbol Sahası) (Koşu parkuru testini geçen 

adayların listesi web sitesinde ve spor salonunda 

ilan edilecektir)

Beceri Parkuru Sınavı 18 Ağustos 2021 Çarşamba saat 09.00’da başlar 

(Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu)

Sonuçların İlanı 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 17.00’da 

Engelli ve diğer adayların Yerleştirme puanlarına 

(YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru 

yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı 

puanlar genel liste olarak açıklanacaktır. 

İtirazların Değerlendirilmesi 27 Ağustos 2021 Cuma saat 17.00’ye kadar eğer 

var ise engelli ve diğer adayların itiraz başvuruları 

kabul edilir. Sınav komisyonu toplanarak itirazları 

karara bağlar, adaylara bildirir. 

Engelli Sınavı 20 Ağustos 2021 Cuma Saat 15:00’te

Kesin Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2021 Salı ( Web sayfasında ve Spor 

salonu duyuru panosunda ilan edilecektir)

Not: Müracaat Sayısına Göre Beceri Parkuru Sınavı Tarihinde Değişiklik Yapılabilir. Sınav 

İle İlgili Değişiklikler Ayrıca Yüksekokul Web Sayfasından Duyurulacaktır 

(https://besyo.adiyaman.edu.tr/).
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KOŞU PARKURU TESTİ

 Adayların Online başvuru sistemi üzerinden seçtiği koşu parkur testi kesinlikle 

değiştirilmeyecektir.

 Adayların Koşu Parkur Testi sınavına girecekleri gün koşudan önce Online 

Başvuru Formunu Adıyaman Üniversitesi Futbol Sahasında yer alan kayıt 

masasına teslim ederek, Kayıt Masası’ndan sınavın başlangıcından bitimine 

kadar kullanacakları Aday göğüs numaralarını teslim almaları gerekmektedir.

 Adaylar Online Başvuru Formunu koşu parkur testi sınavında yanlarında 

bulunduracaklardır. 

 Web Üzerinden online başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve 

başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanarak Koşu Parkur 

Testi sınav günü ilgili görevliye teslim etmesi gerekmektedir.

 Kadın Adaylar kayıtta 100 mt veya  800 mt Dayanıklılık Testi koşusundan 

sadece birisinden sınava girecektir. Adaylar başvuru formunda hangi sınava 

gireceğini açıkca belirtecektir.  

 Kadın adayların 100 mt koşu parkur testi baraj derecesi 16.50 saniye.

 Kadın adayların 800 mt koşu parkur testi baraj derecesi ise 3 dakika 40 

saniyedir.

 Kadın adaylar için 16.50 saniye ve 3 dakika 40 saniyenin altındaki dereceler 

Bağıl Değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 Erkek ve Kadın adaylara, Koşu parkur testi Sınavına girmeden önce sınav giriş 
belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve 
saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor 
dahil), ayrıca sınava alınmayacaktır. 

 Belirlenen sürede başarılı olamayan adaylar 2. Aşama Beceri Parkur 
sınavına alınmayacaktır.

 Online başvuru sistemi üzerinden seçilen koşu parkur testi kesinlikle 

değiştirilmeyecektir.

 Adaylar Online Başvuru Formunu koşu parkur testi sınavında yanlarında 

bulunduracaklardır. 

 Web Üzerinden online başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve 

başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanarak Koşu Parkur 

Testi sınav günü ilgili görevliye teslim etmesi gerekmektedir.
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 Erkek Adaylar 100 mt koşusu ve 1500 mt Dayanıklılık Testi koşusundan 

sadece birisinden sınava girecektir. Başvuru sırasında verdiği dilekçesinde 

hangi sınava gireceğini açıkca belirtecektir. 

 Erkek adayların 100 mt koşu parkur testi baraj derecesi 13.70 sn 

 Erkek adayların 1500 mt koşu parkur testi baraj derecesi 5 dakika 25 saniyedir.

 Erkek adaylar için 13.70 saniye ve 5 dakika 25 saniyenin altındaki dereceler 

Bağıl Değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 Belirlenen sürede başarılı olamayan adaylar 2. Aşama Beceri Parkur 
sınavına alınmayacaktır.

 Erkek ve Kadın adaylara, Koşu parkur testi Sınavına girmeden önce sınav giriş 

belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve saatinde 
sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dâhil), ayrıca 

sınava alınmayacaktır. 

 Koşu Parkur Testlerine ait kurallar sınav günü adaylara uygulamalı olarak 
anlatılacaktır.

 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 
herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.

BECERİ PARKURU TESTİ

1. İstasyon (Öne Takla): Aday başlangıç fotoselinin arasından geçerek cimnastik 
minderinde öne düz takla atar. Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas 
etmeli, vücudun herhangi bir bölgesi minderin sağ veya sol tarafından dışarıya 
taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli tarafından tekrar komutu ile uyarılarak adaydan 
hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar etmediği takdirde adayın parkur derecesi geçersiz 
sayılacaktır.  Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

2. İstasyon (Basketbol Slalom): Aday kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alarak 

işaretli bölümden slalom çubuklarının dışından top sürerek (sağ veya sol el fark etmez) 

dripling yapar. Aday istasyonu tamamladığında topu kasaya koyar. Aday topu elinden 

kaçırdığında, topu dripling yapmadan çift el veya tek elle taşıdığında, çift el dripling 

yaptığında ve slalom çubuklarını devirdiğinde istasyonun başlangıcına döner. Hareketi 

düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

3. İstasyon (Denge Aletinden Geçiş): Bu istasyonda denge üzerinde işaretlenmiş 2 çizgi 
yer alır. Denge aletinin üzerine çıkan aday başlangıç ve bitiş sınırı çizgisine basarak 
denge istasyonunu tamamlar. Aday dengeden düşer veya belirtilen çizgilere basmadan 
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geçerse harekete baştan başlar. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer 
istasyona geçer.

4. İstasyon (Voleybol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan voleybol topunu 
alarak karşı duvara topu atar, dönen topu yere düşürmeden, elle tutmadan, ardışık 
şekilde 3 (üç) adet manşet pas/vuruş yapar. Aday kurala uygun ardışık 3 manşet pas 
yapmalıdır. Manşet pas yapmayan, topu yere düşüren veya topu tutan aday voleybol 
testine yeniden başlar. Aday 3 tane geçerli vuruşu tamamladıktan sonra topu tutup 
kasaya bırakır. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

5. İstasyon (Sıçrama): Aday 6 adet çift ayak, 3 sağ, 3 sol engel üzerinden sıçrama yapar. 

Tek ayakla yapılan sıçramalar sayılmayacak, çift ayak 6 başarılı sıçramadan sonra 

hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

6. İstasyon (Hentbol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan hentbol topunu alarak 

belirlenen sınırın gerisinden duvara topu atar ve dönen topu yere düşürmeden tutarak 

ardışık şekilde 3 (üç) adet temel pas yapar. Topun tutulmadığı, yere düşürüldüğü veya 

elden kaçırıldığı durumda adayın kendisi topu alıp istasyonu baştan tekrarlar. İki elle 

yapılan paslar geçersiz sayılacaktır. Aday kurallara uygun atışlar yaptığında topu 

kasaya bırakır. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

7. İstasyon (Engel Geçişi): Bu istasyonda belirli aralıklarla ardışık olarak dizilmiş 4 adet 

engel yer almaktadır. Aday bu istasyonda 1. engelin üzerinden, 2. engelin altından, 3. 

engelin üzerinden ve 4. engelin altından engelleri tutmadan ve devirmeden geçecektir. 

Engeli tutarak geçen ya da deviren aday tekrar istasyon başlangıcına dönecektir. 

Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

8. İstasyon (Futbol Slalom): Aday başlangıç çizgisinden slalom testine başlar. 6 adet 

huniler arasından topu istediği ayağı ile (sağ veya sol) sürerek slalomu tamamlar. 

Minyatür kaleye ayak içi isabetli atış yapar. Aday slalomlarda topu ayağından 

kaçırdığında slalomun başlangıcına döner.

 Top kaleye isabet etmezse aday topunu kendisi alır, slalom sonundaki çizgiye 

topu koyar ve atışını tekrarlar. İsabetli atışından sonra hareketi düzgün şekilde 

tamamlayan aday fotosel bitiş çizgisinden geçerek parkuru tamamlar. 
 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 

herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.

Beceri Parkuru Ölçüleri
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Beceri parkuru sınavına kadın adaylardan başlanacaktır.

1. Cimnastik minderi ve Basketbol slalomu arası 4 m 75 cm’dir.
2. Basketbol 4 adet slalom çubuğu ve slalomlar arası 2 m 50 cm’dir.
3. Voleybol duvar ile atış çizgisi arasındaki mesafe 2 m 20 cm’dir. 
4. Voleybol ve Sıçrama istasyonu arasındaki mesafe 4 m’dir.
5. Sıçrama engeli yüksekliği 30 cm’dir
6. Hentbol ve Sıçrama istasyonu arasındaki mesafe 4 m’dir. 
7. Hentbol duvar çizgisi 4 m’dir. 
8. Kadınlarda engel yüksekliği 70 cm (üstten geçiş)
9. Erkeklerde engel yüksekliği 75 cm (üstten geçiş)
10. Kadınlarda engel yüksekliği 95 cm (alttan geçiş)
11. Erkeklerde engel yüksekliği 100 cm (alttan geçiş)
12. Engel geçişi istasyonu arası mesafe 1 m 75 cm’dir. 
13. Futbol slalom hunileri 6 adet ve slalom arası 75 cm’dir.
14. Futbol atış çizgisi ile minyatür kale arası mesafe 5 m’dir.
15. Fotosel bitiriş mesafesi 7m 50 cm’dir. 
16. Diğer istasyonlar arası mesafe 6 m’dir.

 Adayın son istasyondan sonra bitiriş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek 

süreyi durdurması gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel 

arasından geçerek durdurma işlemini tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye 

edilir.

 Beceri parkuru görselimizde mesafeler belirtilmiştir.
 Beceri Parkur Testlerine ait kurallar sınav günü adaylara uygulamalı olarak 

anlatılacaktır.

Not: Beceri parkurunu kadınlarda 75 saniye, erkeklerde 65 saniye üzerinde 

tamamlayan adaylar sıfır (0) puan ile değerlendirilecektir. 
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ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BECERİ PARKURUTESTİ

1.İstasyon (Öne Takla): Aday başlangıç fotoselinin arasından geçerek cimnastik 

minderinde öne düz takla atar. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona 

geçer.

İhlaller: 
Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmeli, vücudun herhangi bir 

bölgesi minderin sağ veya sol tarafından dışarıya taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli 

tarafından tekrar komutu ile uyarılarak adaydan hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar 

etmediği takdirde adayın parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

2. İstasyon (Engel Geçişi): Aday 3’ü üstten ve 2’si alttan olmak üzere toplam 5 engeli 

geçmek zorundadır. Üstten engelin yüksekliği 50 cm, alttan engelin yüksekliği ise 110 

cm’dir. 

İhlaller: 
Engeli tutarak geçen ya da deviren aday tekrar istasyon başlangıcına dönecektir. 

3.İstasyon (Sağlık Toplarının Taşınması): Aday kasada bulunan 3 adet sağlık toplarını 

diğer kasaya taşır. 

İhlaller: 
Topları taşırken düşüren aday topu bulunduğu yerden alıp kasaya bırakmalıdır. Topu 

bırakırken top kasadan çıkarsa aday topu yeniden alıp kasaya koymalıdır. Eğer aday 

topları kasaya koymadan parkura devam ederse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

4.İstasyon (Futbol Slalom): Aday başlangıç çizgisinin gerisinden slalom testine başlar. 

Huniler arasından topu istediği ayağı ile (sağ veya sol) sürerek slalomu tamamlar. 
İhlaller: 
Aday slalomda topu ayağından kaçırdığında veya hunileri devirdiğinde tekrar slalomun 

başlangıcına döner.

5.İstasyon (Labirent Koşusu): Aday toplamda 50 metre uzunluğunda olan labirentin 

tamamını koşarak tamamlar. 

İhlaller: Adayın kulvarların dışına çıkması veya kulvarları devirmesi durumunda parkur 

derecesi geçersiz sayılacaktır. 

6.İstasyon (Sıçrama Tahtası): Aday yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtasının sağında ve 

solunda belirlenmiş olan altı (6) bölgeye sıçrama tahtasının üzerinden sağa(1)-öne(2)-

sola(3)-öne(4)-sağa(5)- ve son olarak öne (6) sıçrama yaparak parkuru bitirir. İstasyona 
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giriş ve çıkışta tek ayak sıçrama yapılabilir geri kalan sıçramaların hepsi çift ayak olmak 

zorundadır. 

İhlaller: 
Aday sıçrama tahtasında hata yaparsa, hata yaptığı yerden devam etmek zorundadır. 

Aday sıçrama esnasında engel üzerine basarsa veya sıçramadan ( yürüyerek, tek ayak 

v.b. ) engel geçişi yaparsa, görevli tarafından uyarılmasına rağmen hatanın yapıldığı 

yerden tekrar istasyona devam etmezse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

*Adayın son istasyondan sonra bitiş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek süreyi 

durdurması gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel arasından geçerek 

durdurma işlemini tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye edilir. 

Not: Engelli adayların parkur süresi 55 saniyedir.

Engelli adaylara, Beceri-Koordinasyon Parkuru Sınavına girmeden önce sınav giriş 

belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve saatinde 

sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil), ayrıca sınava 

alınmayacaktır. 

Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında Fair-play ve sportmenliğe aykırı davranışta 

bulunan, sınav komisyonu, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya filli saldırı, hakaret vb. 

durumlar sergileyen, sınav malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal etmeleri 

halinde, adaylar komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilirler.

 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 
herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.
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Milli Sporcu Belgesi ve Artı Puan Tablosu

İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 

(en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış ( En az 7 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, 

genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı kabul edilir 

(A,B,C Millilik).

A Milli: +15 Puan

B Milli: +10 Puan

C Milli: +5 Puan

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 

“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ile uluslararası müsabakalarda 

ulusal takımlarımızda yer alan sporcudan talep edenlere durumlarına uygun Milli Sporcu 

Belgesi verilmesi öngörülmektedir. 

Ancak bu yönetmelikle yeni bir uygulama başlatılmış, sporcuların katıldıkları 

yarışma türüne göre farklı sınıflarda Milli sporcu belgelerinin düzenlenmesi getirilmiştir. 

Madde 7- Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda fiilen yarışan sporcular katıldıkları 

yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanmaktadır. 

(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen müsabakalara katılmak 

şarttır. 

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, 

2) Büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonları finalleri, 

3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonları finalleri, 

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya 

ve /veya Avrupa Kupaları finalleri (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda 

belirtilen müsabakalara katılmak şarttır. 

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları finalleri, 

2) Büyükler kategorisinde yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında grup eleme 

müsabakaları, 

3) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisinde Dünya 

ve/veya Avrupa kupaları finalleri, 
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4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde Dünya ve /veya Avrupa kupaları finalleri, 

5) Üniversite oyunları, 

6) Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik oyunları, 

7) Uluslararası üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonları, 

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonları, 

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya askeri oyunları ile 

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, 

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan ferdi 

branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise, en az 9 ülke takımının katıldığı 

diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için 

(A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası 

müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.   

Önemli Notlar

 Koşuyu geçemeyen Milli adaylar elenecektir.

 Milli kontenjandan sıralamaya giremeyen milli adaylar, puanlarına göre genel 

kontenjan sıralamasına tabi tutulacaklardır.

 Kesin kayıt sırasında bölümlerin kontenjanları boş kaldığı durumlarda Milli 

adaylardan başlanarak kontenjan dağılımı gerçekleştirilecektir.

 Milli kontenjanın dolmaması halinde arta kalan kontenjan eşit olarak (kadın-erkek) 

grubuna Sınav Komisyonu kararıyla aktarılabilir. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 BESYO Online başvuru sistemi ( http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) ile alınacak 

bilgiler (TYT ve OBP Puanları) sınav verileri olarak kullanılacaktır. 

Yüksekokulumuz için özel olarak hazırlanmış olan BESYO online başvuru ve 

yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler 

yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.

 Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup 

olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların 

diğer kişisel bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir,

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo%20
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 Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınav puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır, eşitlik halinde ÖYSP sıralamasında puanı yüksek olan adaya 

öncelik tanınır.

 Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için 

elde edecekleri Yerleştirme Puanı ayrı ayrı hesaplanıp değerlendirilecektir. 

 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2021 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 puan. (Özel Yetenek Sınavı Beceri 
Parkuru Sınav Puanının %60’ı ile Koşu Parkur Testi parkur Puanının %40 derecesi ile 
hesaplanır).

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

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı

TYT-P (2021-TYT Puanı) 2021-TYT Puanı

YP (Yerleştirme Puanı) - TYT-P (2021-TYT Puanı) formül ile hesaplanması.

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:

Hesaplamalarda, Beceri parkuru puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP 
Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve 
standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 
(Bu formüller 2020 TYT sınav kılavuzundan alınmıştır). 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 
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Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 
çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP) 
 Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 
 2021- TYT Puanı (TYT-P) 
 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2021 TYT Puanının 

en yükseği kullanılacaktır.

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:

Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

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

Adaylar aynı alandan (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) 

Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler 
için); 

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

2020-ÖSYS'de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 
düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de 
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan 
sınırlaması olmayan programlarına 2019-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 
uygulanmayacaktır.

Engelli Adaylar

Engelli adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercihinde bulunabilirler.

 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental 
retardasyon ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları-OSP, 
Asperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan 
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), engel durumlarını, son bir yıl 
içerisinde aldıkları “resmi onaylı engelli sağlık kurulu raporu (en az % 40)” ile 
belgelemeleri ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzeri olması kaydıyla 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölümüne başvuru yapabileceklerdir.

 2014/5780 sayılı Yönetmelik MADDE 4- ç) ENGELLİ: Doğuştan veya sonradan; 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel 
oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat 
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hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri," denmektedir.

 Bu yönetmeliğe göre Yüksekokulumuza Engelli Kontenjanlarına kabul edilebilecek 
engelli aday öğrencileri en az %40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması 
gerekmekledir.

Engelli Adayların Ön Değerlendirme Kriterleri

1.Kriter- Adayın engel derecesine göre Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına yatkınlık: 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi programı içerik ve 
düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkilemez.: 20 puan

2.Kriter-İletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği: 20 Puan 

Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP): (TYT Puanı + 1.Kriter Puanı + 2.Kriter 
Puanı+ Beceri Koordinasyon Puanı)/3= Yerleştirme Puanı (Engelli YP)

Beceri Koordinasyon Testinden 0 Puan alan engelli aday Başarısız Sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR

1. Adayların TYT, OBP, Koşu Parkur Testi Puanı ve Beceri Parkuru puanları sınav 

başvuruları ve online kayıt işlemleri bittikten sonra adayların sınav başvurusuna ait 

genel tüm puanları 26 Ağustos 2021 Perşembe günü BESYO web online 

sistemde (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) ilan edilecektir.

2. Adaylar, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacak olan TYT, OBP, Koşu 

Parkur Testi ve Beceri Parkuru puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi 

bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, bir dilekçe veya online başvuru 

sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat ederek, yanlışlık var ise 

düzeltilmesini isteyebilirler.

3. Bu amaçla 27 Ağustos 2021’de Cuma günü saat 17:00’ye kadar eğer var ise 

itirazlarını bildirir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

4. Kesin sınav sonuçları; 31 Ağustos 2021 Salı günü adayların yerleştirme puanlarına 

(YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav 

sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.

5. Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, kılavuzda belirtilen itiraz 

tarihlerinde Yüksekokulumuz Müdürlük Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir 

dilekçe ve Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 

250 TL yatırıldığına dair dekontla birlikte başvurabileceklerdir.

KESİN KAYIT

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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Kesin kayıtlar Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için 

belirdiği gün ve tarihlerde yapılacaktır. Kayıt için istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının diğer bölüm öğrencileri için istediği belgelerle aynı olacaktır. 

 Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil adayların kesin kayıtları 1 - 3  E y l ü l  
2 0 2 1  tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt 

Bürosu tarafından yapılır.

 Kesin kayıt için verilen surenin mesai bitimine kadar olan sürede kaydını 

yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı 

(YP) başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

 Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan 

erkek ve kadın adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan 

sayıları en geç 6 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17:30’da BESYO web online 

başvuru sistemi ile Yerleştirme Puanı (YP) başarı sırasına göre kayıt yaptıracak 

yedek adaylar belirlenerek online başvurular 

(http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo) sayfasından ilan edilir.

 Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saatleri 

içerisinde, başarı sırasına göre, Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu Kayıt Bürosunda yapılır.

 Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmakla mükelleftir.

 Yedek kayıt tarihi (06/09/2021 Pazartesi günü) mesai bitiminde eğer kadın 

kontenjanlarında boş kontenjan kalması ve yapılan tüm yerleştirmelerde yeterli 

sayıda kadın adayın tercih hakkını kullanmayarak kayıt yaptırmaması durumunda; 

kadın kontenjanları erkek adaylar arasından yerleştirme puanı (YP) en yüksek 

puanlı yedek adaydan başlanıp tercihleri dikkate alınarak tamamlanır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

1. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum 

belgesi

2. 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)

3. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı ve kan grubu 

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo


T.C.                                                                
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ                    

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

http:// basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo

ADIYAMAN/2021
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Sevgili Gençlerimiz, 

Spor, gerçek anlamda başarı gücünün 
artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya 
çıkarılması yolunda gösterilen yoğun bir 
çabadır. Başarıyı genişletme ve yarışmada 
üstün gelme amacını içerir. Bunun için 
bedensel açıdan daha yetenekli olanların 
seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir 
eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek 
anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel 
açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda 
gösterilen yoğun bir çabadır. 

Beden Eğitimi ise, Milli Eğitimin temel ilkelerine 
uygun olarak kişinin beden ruh ve fikir gelişimini 
sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi 
örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve 
bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. 

Atalarımızın söylediği gibi“ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü ve Ulu önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünden yola 
çıkarak; Bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine 
güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, 
büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerini kendine 
örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, doğru, temiz, düzenli, öz güveni gelişmiş, disiplinli, 
özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen birer vatandaş olarak 
yetişmelerinin gerektirdiği her türlü organize fiziksel faaliyetler Beden Eğitimi çalışmalarıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Geleceğimizin teminatı sevgili gençler; Üniversitemiz Beden eğitimi ve spor yüksekokulumuzun 
özel yetenek sınavlarına katılımlarınız bizler için bir onur vesilesidir.  Bu bağlamda sizler birer 
yarışmacı ruhu ile ve etik kurallara bağlı olarak elektronik ölçümlerin yapıldığı, sınav kılavuzunda 
da açıkça belirtilen özgeçmişe ve sporcu performansına yönelik şeffaf bir sınav yapılacağından 
kuşkunuz olmasın.

Hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mehmet TURGUT

                REKTÖR 
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Sevgili adaylar; 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz 2013 
yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, 2016 yılında Antrenörlük Eğitimi 
Programı olmak üzere iki aktif programda eğitim-
öğretim faaliyetlerini üniversitemiz bünyesinde 
günümüze kadar sürdürmektedir.

Sizlerin katkısı ile ileriki yıllarda daha büyük ve 
geniş bir aile olarak ülkemize daha güzel yarınlar 
için hep birlikte Türk sporuna ve gelecek nesillere 
faydalı olabilmek, çok çalışıp ülkemizi daha güzel 
yarınlara taşıma amacındayız.

Yüksekokulumuzun güçlü öğretim elemanı kadrosu ile sizlerin güncel, bilimsel yöntem ve akılla 
bilimin ışığında eğitim ve öğretiminizi tamamlayıp, ülkemize faydalı fertler yetiştirmek için her 
zaman yanınızda olacağımı bildirmek isterim. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür 
eder, başarılar dilerim.

Doç. Dr. Ümit YETİŞ

MÜDÜR V.
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GENEL BİLGİLER

Sporun fert ve toplum yaşamında tartışmasız büyük önemi vardır. Yapılış amacı 

olarak spor; 

- Yarışma 

- Toplum Sağlığı 

- Rehabilitasyon 

- Eğitim öğretim, düşünceleriyle her yaşta ve cinsiyet fark etmeksizin günlük yaşama 

girmiştir. 

Özellikle endüstri ve teknolojinin gelişimiyle hareket sahası daralan insanları 

amatör, profesyonel fark etmeksizin sağlıklı yaşama sevk eden spor bilimi felsefesi 

tartışmasız sağlıklı mutlu toplumların oluşmasının düzenlenmesinde en büyük görevleri 

üstlenmektedir. Okulumuzun da kendi misyon ve hedefleri çerçevesinde zaman içerisinde 

açılacak yeni bölümler ile Ülkemiz sporuna ve sporcu insan kaynağına katkı sağlayacaktır. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 4 yıllık lisans eğitimi ile Antrenörlük Eğitimi 4 Yıllık Lisans eğitimi verecektir. 

Bölümlerimizin kısa tanıtımı aşağıda sunulmuştur. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Pedagojik formasyon donanımlı öğretmen adayı öğrencilerimizin, sporun bilimsel ve 

sosyal yönlerini daha geniş kitlelere tanıtarak, sevdirerek sağlıklı kitleler oluşmasına 

yardımcı olacağını düşünüyoruz. Eğitim bilgi ve teknoloji yardımıyla sporda gerçek yerini 

eminim daha iyi ve daha anlamlı bulacaktır. Tüm bilim dallarıyla ilişkisi olan yegâne alan, 

spor bilimidir. Zira insanı ilgilendiren tüm alanlar spor bilimini ilgilendirir. Adıyaman 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi öğretmenleri 

yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır.

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı; Alan ve spor branşlarına göre çağdaş 

ve nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Programın amacı, takım sporları ve bireysel spor 

dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, 

sporcunun sağlığını ve güvenliğini ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner 

çalışabilen, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, her yaştan sporcuyu 

antrene edebilen niteliklere sahip olmasıdır. 
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Antrenörler, spordaki gelişmelere katkıda bulunabilmesi için genel kültür, spor alan 

bilgisi çerçevesinde, hareket ve antrenman, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar 

konuları ile antrenörlük meslek bilgisi bağlamında bilgi, beceri ve tutuma sahip olması 

gerekir. Bu alanlarda yer alan ders ya da ders gruplarının antrenörler kazandırdığı 

nitelikler, Türkçeyi iyi bilen ve konuşan, bilgisayar kullanan, yabancı dil bilen, çevresi ile 

iletişim kurup imkan ve kaynaklardan yararlanabilen, sporun tanımı ve tarihsel gelişimini 

bilen, spor ile ilgili araştırmaları izleyen ve değerlendiren, insan hareketlerini analiz 

edebilen, spor mevzuatını bilen, çevreye karşı tutarlı davranan, güvenilir, disiplinli, 

toplumun spordan beklenti ve ihtiyaçlarını bilme şeklinde özetlenebilir. Bu alanda, 

Üniversitelerin Antrenörlük bölümleri alandaki ihtiyaçları karşılayacak önemli bir kaynak 

olmuştur. Görüldüğü gibi Antrenörlük kendi içinde ihtisaslaşmayı gerektiren spor alanları, 

çeşitli görev ve sorumlulukları ve bunları gerçekleştirecek bilgi ve becerileri kapsamaktadır. 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulan 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi antrenörleri 

yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır.
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ
Başvuru Tarihi ve Yeri 
Ön kayıtlar 9 Ağustos-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası  http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  
üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

ÖN KAYIT ŞARTLARI
           Başvuru Koşulları

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıt tarihlerinde 

mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)

3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, 

istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS 

yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmış 

olmaları zorunludur. (30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet 

yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS 

sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim 

kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir. 

Ayrıca adayların 2021 YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına 

sahip olmaları gerekmektedir ve 08/07/2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında 

görüşülmüş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı 

sırası şartının (800.000’inci) engelli adaylar içinde uygulanmasına, söz konusu şartı 

sağlayan adayların engelli kontenjanından yararlanarak başvuru yapılabilmesine karar 

verilmiştir.)

Bölüm Özel Yetenek Sınav Başvuru Puanları
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

En düşük 800.000'inci başarı sırası

Normal Aday 160 Puan ve Üzeri

Milli Sporcular ve 

Spor Alan Kodu 

Mezunları

150 Puan ve ÜzeriAntrenörlük Eğitimi

Engelli Aday 100 Puan ve Üzeri

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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4. 2021 YKS sınavında TYT puanından en az 160 puan almış olmak. (Milli Sporcular ve Spor 

Alan Kod Mezunları için başvuru TYT puanı en az 150 Puan almış olmak). 

5. Engelli adaylar haricinde Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen 

uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları 

sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve 

fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı 

kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına 

dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)

6. Engelli adaylar 2021 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru 

yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur

7. 2021 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler. 

8. 2020 ÖSYS’de YKS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. 

9. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Sistemine Yüklenecek Belgeler
1. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,

2. Aile hekimlerinden alacağı “BESYO Özel Yetenek sınavına girmesinde sakınca 
yoktur” ibaresi yer alan sağlık raporu,

Önemli Not: Yukarıda yer alan formun online başvuru sistemi üzerinden 

yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenecek tüm belgelerin PDF formatında 

olması gerekmektedir.

   

 Öğrenci Kontenjanları
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Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 

aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

BÖLÜM ÖĞRENİM 
SÜRESİ

KONTENJANLAR AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği

4 yıl 40 20 Erkek, 15 Kadın,

3 Milli, 2 Engelli Kontenjanı

Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 50 22 Erkek, 20 Kadın, 5 Milli 

Kontenjan, 3 Engelli 

Kontenjan

Önemli Notlar:

Covid-19 salgını sebebiyle adayların maske takmaları ve mesafe kurallarına 
uymaları gerekmektedir (koşu ve beceri parkuru sınavları haricinde).

 17 Ağustos 2021 Salı gününde belirlenen koşu parkur testi başvuru sayısı fazla 

olduğunda duruma göre sınav komisyonu tarafından sonraki günlere uzatılabilir. 

Adayların koşu parkur testi sonucu derecesine göre hesaplanacak ve koşu parkur 

testinden alınan puanlar beceri parkuru puanına eklenerek değerlendirilecektir.

Engelli Kontenjanı dolmaması halinde arta kalan kontenjan eşit olarak (kadın-erkek) 

grubuna Sınav Komisyon kararıyla aktarılacaktır.

Sınav Kılavuzunda yer almayan ve sınav esnasındaki ihtilaflı konularda karar Sınav 

Komisyonuna aittir.

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



9

ONLİNE SINAV BAŞVURU SİSTEMİ

 Adaylar Online başvuru sayfasından (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) 

başvuru sistemine giriş yaparak kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir.

SINAV BİLGİLENDİRMESİ

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları

 Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 

Kurulunun kararı uyarınca adayların “TYT puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”,Özel 

Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) [“Beceri Parkuru Puanı (BPP) ve Koşu Parkur Testi Puanı 

(KPTP)”] değerlendirmeye esas alınacaktır. Beceri Parkuru Sınav puanının % 60 ile 
Koşu parkur testi puanının % 40’ının toplamı Özel Yetenek Sınav Puan’ını (ÖYSP) 
belirleyecektir. 

 Adayların Koşu Parkur Testi sınavına girecekleri gün koşudan önce Adıyaman Üniversitesi 

Futbol Sahasında yer alan Kayıt Masası’ndan Aday göğüs numaralarını teslim almaları 

gerekmektedir.

 Kadın ve Erkek adaylar 17 Ağustos Salı günü saat 08.00’de Koşu Parkur Testi için sınav 

alanında hazır olacaklardır. 17 Ağustos 2021 Salı günü yapılacak olan Koşu Parkur Testi 

sınavına önce kadın adaylar alınacaktır. 

 Koşu parkur testinde başarılı olan adayların 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 9.00’da 

ikinci aşama Beceri Parkuru sınavına geçilecektir.  

 2020 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir Yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

 2020 ÖSYS’de YKS puanı veya Özel yetenek sınav sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Ancak 

sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan 

programlarına 2019 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği 

takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda 

bulunulacak ve haklarında kanuni işlem başlatılacaktır. Bu adaylar kesinlikle sınava 

katılamayacaklardır.

 2021-2022 eğitim öğretim yılı Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü TYT, 

ortaöğretim Başarı Puanı, Özel yetenek Koşu Parkuru Testi Puanı ve Beceri Parkuru 

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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Puanları dikkate alınarak adayların yerleştirme işlemleri (Asil ve Yedek) 31 Ağustos 2021 
Salı günü üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 Özel yetenek sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir. 

 Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. Yüksekokul 

Sınav Komisyonu gerektiğinde sınav başvuru tarih, yer ve saatinde değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Yüksekokul web sitesi aracılığıyla adaylara duyurulur. Bu 

esaslar, Senatonun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Adıyaman Üniversitesi 

Rektörlüğü adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ÖNEMLİ TARİHLER 

İnternet Üzerinden Başvuru 09 Ağustos-15 Ağustos 2021 saat 17.00’ye kadar

Koşu Parkur Testi 17 Ağustos 2021 Salı saat 09.00’da Önce Kadınlar 

100 m, sonrasında Erkekler 100 m koşu parkuru 

testi ile başlanacaktır.  (Adıyaman Üniversitesi 

Futbol Sahası) (Koşu parkuru testini geçen 

adayların listesi web sitesinde ve spor salonunda 

ilan edilecektir)

Beceri Parkuru Sınavı 18 Ağustos 2021 Çarşamba saat 09.00’da başlar 

(Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu)

Sonuçların İlanı 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 17.00’da 

Engelli ve diğer adayların Yerleştirme puanlarına 

(YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru 

yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı 

puanlar genel liste olarak açıklanacaktır. 

İtirazların Değerlendirilmesi 27 Ağustos 2021 Cuma saat 17.00’ye kadar eğer 

var ise engelli ve diğer adayların itiraz başvuruları 

kabul edilir. Sınav komisyonu toplanarak itirazları 

karara bağlar, adaylara bildirir. 

Engelli Sınavı 20 Ağustos 2021 Cuma Saat 15:00’te

Kesin Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2021 Salı ( Web sayfasında ve Spor 

salonu duyuru panosunda ilan edilecektir)

Not: Müracaat Sayısına Göre Beceri Parkuru Sınavı Tarihinde Değişiklik Yapılabilir. Sınav 

İle İlgili Değişiklikler Ayrıca Yüksekokul Web Sayfasından Duyurulacaktır 

(https://besyo.adiyaman.edu.tr/).
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KOŞU PARKURU TESTİ

 Adayların Online başvuru sistemi üzerinden seçtiği koşu parkur testi kesinlikle 

değiştirilmeyecektir.

 Adayların Koşu Parkur Testi sınavına girecekleri gün koşudan önce Online 

Başvuru Formunu Adıyaman Üniversitesi Futbol Sahasında yer alan kayıt 

masasına teslim ederek, Kayıt Masası’ndan sınavın başlangıcından bitimine 

kadar kullanacakları Aday göğüs numaralarını teslim almaları gerekmektedir.

 Adaylar Online Başvuru Formunu koşu parkur testi sınavında yanlarında 

bulunduracaklardır. 

 Web Üzerinden online başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve 

başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanarak Koşu Parkur 

Testi sınav günü ilgili görevliye teslim etmesi gerekmektedir.

 Kadın Adaylar kayıtta 100 mt veya  800 mt Dayanıklılık Testi koşusundan 

sadece birisinden sınava girecektir. Adaylar başvuru formunda hangi sınava 

gireceğini açıkca belirtecektir.  

 Kadın adayların 100 mt koşu parkur testi baraj derecesi 16.50 saniye.

 Kadın adayların 800 mt koşu parkur testi baraj derecesi ise 3 dakika 40 

saniyedir.

 Kadın adaylar için 16.50 saniye ve 3 dakika 40 saniyenin altındaki dereceler 

Bağıl Değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 Erkek ve Kadın adaylara, Koşu parkur testi Sınavına girmeden önce sınav giriş 
belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve 
saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor 
dahil), ayrıca sınava alınmayacaktır. 

 Belirlenen sürede başarılı olamayan adaylar 2. Aşama Beceri Parkur 
sınavına alınmayacaktır.

 Online başvuru sistemi üzerinden seçilen koşu parkur testi kesinlikle 

değiştirilmeyecektir.

 Adaylar Online Başvuru Formunu koşu parkur testi sınavında yanlarında 

bulunduracaklardır. 

 Web Üzerinden online başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve 

başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanarak Koşu Parkur 

Testi sınav günü ilgili görevliye teslim etmesi gerekmektedir.
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 Erkek Adaylar 100 mt koşusu ve 1500 mt Dayanıklılık Testi koşusundan 

sadece birisinden sınava girecektir. Başvuru sırasında verdiği dilekçesinde 

hangi sınava gireceğini açıkca belirtecektir. 

 Erkek adayların 100 mt koşu parkur testi baraj derecesi 13.70 sn 

 Erkek adayların 1500 mt koşu parkur testi baraj derecesi 5 dakika 25 saniyedir.

 Erkek adaylar için 13.70 saniye ve 5 dakika 25 saniyenin altındaki dereceler 

Bağıl Değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 Belirlenen sürede başarılı olamayan adaylar 2. Aşama Beceri Parkur 
sınavına alınmayacaktır.

 Erkek ve Kadın adaylara, Koşu parkur testi Sınavına girmeden önce sınav giriş 

belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve saatinde 
sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dâhil), ayrıca 

sınava alınmayacaktır. 

 Koşu Parkur Testlerine ait kurallar sınav günü adaylara uygulamalı olarak 
anlatılacaktır.

 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 
herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.

BECERİ PARKURU TESTİ

1. İstasyon (Öne Takla): Aday başlangıç fotoselinin arasından geçerek cimnastik 
minderinde öne düz takla atar. Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas 
etmeli, vücudun herhangi bir bölgesi minderin sağ veya sol tarafından dışarıya 
taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli tarafından tekrar komutu ile uyarılarak adaydan 
hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar etmediği takdirde adayın parkur derecesi geçersiz 
sayılacaktır.  Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

2. İstasyon (Basketbol Slalom): Aday kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alarak 

işaretli bölümden slalom çubuklarının dışından top sürerek (sağ veya sol el fark etmez) 

dripling yapar. Aday istasyonu tamamladığında topu kasaya koyar. Aday topu elinden 

kaçırdığında, topu dripling yapmadan çift el veya tek elle taşıdığında, çift el dripling 

yaptığında ve slalom çubuklarını devirdiğinde istasyonun başlangıcına döner. Hareketi 

düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

3. İstasyon (Denge Aletinden Geçiş): Bu istasyonda denge üzerinde işaretlenmiş 2 çizgi 
yer alır. Denge aletinin üzerine çıkan aday başlangıç ve bitiş sınırı çizgisine basarak 
denge istasyonunu tamamlar. Aday dengeden düşer veya belirtilen çizgilere basmadan 
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geçerse harekete baştan başlar. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer 
istasyona geçer.

4. İstasyon (Voleybol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan voleybol topunu 
alarak karşı duvara topu atar, dönen topu yere düşürmeden, elle tutmadan, ardışık 
şekilde 3 (üç) adet manşet pas/vuruş yapar. Aday kurala uygun ardışık 3 manşet pas 
yapmalıdır. Manşet pas yapmayan, topu yere düşüren veya topu tutan aday voleybol 
testine yeniden başlar. Aday 3 tane geçerli vuruşu tamamladıktan sonra topu tutup 
kasaya bırakır. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

5. İstasyon (Sıçrama): Aday 6 adet çift ayak, 3 sağ, 3 sol engel üzerinden sıçrama yapar. 

Tek ayakla yapılan sıçramalar sayılmayacak, çift ayak 6 başarılı sıçramadan sonra 

hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

6. İstasyon (Hentbol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan hentbol topunu alarak 

belirlenen sınırın gerisinden duvara topu atar ve dönen topu yere düşürmeden tutarak 

ardışık şekilde 3 (üç) adet temel pas yapar. Topun tutulmadığı, yere düşürüldüğü veya 

elden kaçırıldığı durumda adayın kendisi topu alıp istasyonu baştan tekrarlar. İki elle 

yapılan paslar geçersiz sayılacaktır. Aday kurallara uygun atışlar yaptığında topu 

kasaya bırakır. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

7. İstasyon (Engel Geçişi): Bu istasyonda belirli aralıklarla ardışık olarak dizilmiş 4 adet 

engel yer almaktadır. Aday bu istasyonda 1. engelin üzerinden, 2. engelin altından, 3. 

engelin üzerinden ve 4. engelin altından engelleri tutmadan ve devirmeden geçecektir. 

Engeli tutarak geçen ya da deviren aday tekrar istasyon başlangıcına dönecektir. 

Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

8. İstasyon (Futbol Slalom): Aday başlangıç çizgisinden slalom testine başlar. 6 adet 

huniler arasından topu istediği ayağı ile (sağ veya sol) sürerek slalomu tamamlar. 

Minyatür kaleye ayak içi isabetli atış yapar. Aday slalomlarda topu ayağından 

kaçırdığında slalomun başlangıcına döner.

 Top kaleye isabet etmezse aday topunu kendisi alır, slalom sonundaki çizgiye 

topu koyar ve atışını tekrarlar. İsabetli atışından sonra hareketi düzgün şekilde 

tamamlayan aday fotosel bitiş çizgisinden geçerek parkuru tamamlar. 
 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 

herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.

Beceri Parkuru Ölçüleri
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Beceri parkuru sınavına kadın adaylardan başlanacaktır.

1. Cimnastik minderi ve Basketbol slalomu arası 4 m 75 cm’dir.
2. Basketbol 4 adet slalom çubuğu ve slalomlar arası 2 m 50 cm’dir.
3. Voleybol duvar ile atış çizgisi arasındaki mesafe 2 m 20 cm’dir. 
4. Voleybol ve Sıçrama istasyonu arasındaki mesafe 4 m’dir.
5. Sıçrama engeli yüksekliği 30 cm’dir
6. Hentbol ve Sıçrama istasyonu arasındaki mesafe 4 m’dir. 
7. Hentbol duvar çizgisi 4 m’dir. 
8. Kadınlarda engel yüksekliği 70 cm (üstten geçiş)
9. Erkeklerde engel yüksekliği 75 cm (üstten geçiş)
10. Kadınlarda engel yüksekliği 95 cm (alttan geçiş)
11. Erkeklerde engel yüksekliği 100 cm (alttan geçiş)
12. Engel geçişi istasyonu arası mesafe 1 m 75 cm’dir. 
13. Futbol slalom hunileri 6 adet ve slalom arası 75 cm’dir.
14. Futbol atış çizgisi ile minyatür kale arası mesafe 5 m’dir.
15. Fotosel bitiriş mesafesi 7m 50 cm’dir. 
16. Diğer istasyonlar arası mesafe 6 m’dir.

 Adayın son istasyondan sonra bitiriş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek 

süreyi durdurması gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel 

arasından geçerek durdurma işlemini tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye 

edilir.

 Beceri parkuru görselimizde mesafeler belirtilmiştir.
 Beceri Parkur Testlerine ait kurallar sınav günü adaylara uygulamalı olarak 

anlatılacaktır.

Not: Beceri parkurunu kadınlarda 75 saniye, erkeklerde 65 saniye üzerinde 

tamamlayan adaylar sıfır (0) puan ile değerlendirilecektir. 
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ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BECERİ PARKURUTESTİ

1.İstasyon (Öne Takla): Aday başlangıç fotoselinin arasından geçerek cimnastik 

minderinde öne düz takla atar. Hareketi düzgün şekilde tamamlayan aday diğer istasyona 

geçer.

İhlaller: 
Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmeli, vücudun herhangi bir 

bölgesi minderin sağ veya sol tarafından dışarıya taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli 

tarafından tekrar komutu ile uyarılarak adaydan hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar 

etmediği takdirde adayın parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

2. İstasyon (Engel Geçişi): Aday 3’ü üstten ve 2’si alttan olmak üzere toplam 5 engeli 

geçmek zorundadır. Üstten engelin yüksekliği 50 cm, alttan engelin yüksekliği ise 110 

cm’dir. 

İhlaller: 
Engeli tutarak geçen ya da deviren aday tekrar istasyon başlangıcına dönecektir. 

3.İstasyon (Sağlık Toplarının Taşınması): Aday kasada bulunan 3 adet sağlık toplarını 

diğer kasaya taşır. 

İhlaller: 
Topları taşırken düşüren aday topu bulunduğu yerden alıp kasaya bırakmalıdır. Topu 

bırakırken top kasadan çıkarsa aday topu yeniden alıp kasaya koymalıdır. Eğer aday 

topları kasaya koymadan parkura devam ederse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

4.İstasyon (Futbol Slalom): Aday başlangıç çizgisinin gerisinden slalom testine başlar. 

Huniler arasından topu istediği ayağı ile (sağ veya sol) sürerek slalomu tamamlar. 
İhlaller: 
Aday slalomda topu ayağından kaçırdığında veya hunileri devirdiğinde tekrar slalomun 

başlangıcına döner.

5.İstasyon (Labirent Koşusu): Aday toplamda 50 metre uzunluğunda olan labirentin 

tamamını koşarak tamamlar. 

İhlaller: Adayın kulvarların dışına çıkması veya kulvarları devirmesi durumunda parkur 

derecesi geçersiz sayılacaktır. 

6.İstasyon (Sıçrama Tahtası): Aday yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtasının sağında ve 

solunda belirlenmiş olan altı (6) bölgeye sıçrama tahtasının üzerinden sağa(1)-öne(2)-

sola(3)-öne(4)-sağa(5)- ve son olarak öne (6) sıçrama yaparak parkuru bitirir. İstasyona 
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giriş ve çıkışta tek ayak sıçrama yapılabilir geri kalan sıçramaların hepsi çift ayak olmak 

zorundadır. 

İhlaller: 
Aday sıçrama tahtasında hata yaparsa, hata yaptığı yerden devam etmek zorundadır. 

Aday sıçrama esnasında engel üzerine basarsa veya sıçramadan ( yürüyerek, tek ayak 

v.b. ) engel geçişi yaparsa, görevli tarafından uyarılmasına rağmen hatanın yapıldığı 

yerden tekrar istasyona devam etmezse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır. 

*Adayın son istasyondan sonra bitiş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek süreyi 

durdurması gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel arasından geçerek 

durdurma işlemini tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye edilir. 

Not: Engelli adayların parkur süresi 55 saniyedir.

Engelli adaylara, Beceri-Koordinasyon Parkuru Sınavına girmeden önce sınav giriş 

belgesi, sınavdan sonra sınav sonuç belgesi teslim edilecektir. Sınav günü ve saatinde 

sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil), ayrıca sınava 

alınmayacaktır. 

Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında Fair-play ve sportmenliğe aykırı davranışta 

bulunan, sınav komisyonu, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya filli saldırı, hakaret vb. 

durumlar sergileyen, sınav malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal etmeleri 

halinde, adaylar komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilirler.

 Adaylara; parkur sınavı esnasında teknolojik sebeplerden dolayı doğabilecek 
herhangi bir olumsuz durumda Sınav Komisyon kararı ile ekstra bir hak daha 
tanınacaktır.
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Milli Sporcu Belgesi ve Artı Puan Tablosu

İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 

(en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış ( En az 7 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, 

genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı kabul edilir 

(A,B,C Millilik).

A Milli: +15 Puan

B Milli: +10 Puan

C Milli: +5 Puan

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 

“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ile uluslararası müsabakalarda 

ulusal takımlarımızda yer alan sporcudan talep edenlere durumlarına uygun Milli Sporcu 

Belgesi verilmesi öngörülmektedir. 

Ancak bu yönetmelikle yeni bir uygulama başlatılmış, sporcuların katıldıkları 

yarışma türüne göre farklı sınıflarda Milli sporcu belgelerinin düzenlenmesi getirilmiştir. 

Madde 7- Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda fiilen yarışan sporcular katıldıkları 

yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanmaktadır. 

(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen müsabakalara katılmak 

şarttır. 

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, 

2) Büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonları finalleri, 

3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonları finalleri, 

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya 

ve /veya Avrupa Kupaları finalleri (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda 

belirtilen müsabakalara katılmak şarttır. 

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları finalleri, 

2) Büyükler kategorisinde yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında grup eleme 

müsabakaları, 

3) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisinde Dünya 

ve/veya Avrupa kupaları finalleri, 
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4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde Dünya ve /veya Avrupa kupaları finalleri, 

5) Üniversite oyunları, 

6) Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik oyunları, 

7) Uluslararası üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonları, 

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonları, 

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya askeri oyunları ile 

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, 

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan ferdi 

branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise, en az 9 ülke takımının katıldığı 

diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için 

(A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası 

müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.   

Önemli Notlar

 Koşuyu geçemeyen Milli adaylar elenecektir.

 Milli kontenjandan sıralamaya giremeyen milli adaylar, puanlarına göre genel 

kontenjan sıralamasına tabi tutulacaklardır.

 Kesin kayıt sırasında bölümlerin kontenjanları boş kaldığı durumlarda Milli 

adaylardan başlanarak kontenjan dağılımı gerçekleştirilecektir.

 Milli kontenjanın dolmaması halinde arta kalan kontenjan eşit olarak (kadın-erkek) 

grubuna Sınav Komisyonu kararıyla aktarılabilir. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 BESYO Online başvuru sistemi ( http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) ile alınacak 

bilgiler (TYT ve OBP Puanları) sınav verileri olarak kullanılacaktır. 

Yüksekokulumuz için özel olarak hazırlanmış olan BESYO online başvuru ve 

yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler 

yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.

 Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup 

olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların 

diğer kişisel bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir,

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo%20
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 Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınav puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır, eşitlik halinde ÖYSP sıralamasında puanı yüksek olan adaya 

öncelik tanınır.

 Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için 

elde edecekleri Yerleştirme Puanı ayrı ayrı hesaplanıp değerlendirilecektir. 

 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2021 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 puan. (Özel Yetenek Sınavı Beceri 
Parkuru Sınav Puanının %60’ı ile Koşu Parkur Testi parkur Puanının %40 derecesi ile 
hesaplanır).

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

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı

TYT-P (2021-TYT Puanı) 2021-TYT Puanı

YP (Yerleştirme Puanı) - TYT-P (2021-TYT Puanı) formül ile hesaplanması.

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:

Hesaplamalarda, Beceri parkuru puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP 
Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve 
standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 
(Bu formüller 2020 TYT sınav kılavuzundan alınmıştır). 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 
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Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 
çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP) 
 Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 
 2021- TYT Puanı (TYT-P) 
 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2021 TYT Puanının 

en yükseği kullanılacaktır.

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:

Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

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

Adaylar aynı alandan (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) 

Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler 
için); 

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

2020-ÖSYS'de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 
düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de 
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan 
sınırlaması olmayan programlarına 2019-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 
uygulanmayacaktır.

Engelli Adaylar

Engelli adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercihinde bulunabilirler.

 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental 
retardasyon ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları-OSP, 
Asperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan 
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), engel durumlarını, son bir yıl 
içerisinde aldıkları “resmi onaylı engelli sağlık kurulu raporu (en az % 40)” ile 
belgelemeleri ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzeri olması kaydıyla 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölümüne başvuru yapabileceklerdir.

 2014/5780 sayılı Yönetmelik MADDE 4- ç) ENGELLİ: Doğuştan veya sonradan; 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel 
oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat 
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hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri," denmektedir.

 Bu yönetmeliğe göre Yüksekokulumuza Engelli Kontenjanlarına kabul edilebilecek 
engelli aday öğrencileri en az %40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması 
gerekmekledir.

Engelli Adayların Ön Değerlendirme Kriterleri

1.Kriter- Adayın engel derecesine göre Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına yatkınlık: 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi programı içerik ve 
düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkilemez.: 20 puan

2.Kriter-İletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği: 20 Puan 

Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP): (TYT Puanı + 1.Kriter Puanı + 2.Kriter 
Puanı+ Beceri Koordinasyon Puanı)/3= Yerleştirme Puanı (Engelli YP)

Beceri Koordinasyon Testinden 0 Puan alan engelli aday Başarısız Sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR

1. Adayların TYT, OBP, Koşu Parkur Testi Puanı ve Beceri Parkuru puanları sınav 

başvuruları ve online kayıt işlemleri bittikten sonra adayların sınav başvurusuna ait 

genel tüm puanları 26 Ağustos 2021 Perşembe günü BESYO web online 

sistemde (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) ilan edilecektir.

2. Adaylar, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacak olan TYT, OBP, Koşu 

Parkur Testi ve Beceri Parkuru puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi 

bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, bir dilekçe veya online başvuru 

sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat ederek, yanlışlık var ise 

düzeltilmesini isteyebilirler.

3. Bu amaçla 27 Ağustos 2021’de Cuma günü saat 17:00’ye kadar eğer var ise 

itirazlarını bildirir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

4. Kesin sınav sonuçları; 31 Ağustos 2021 Salı günü adayların yerleştirme puanlarına 

(YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav 

sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.

5. Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, kılavuzda belirtilen itiraz 

tarihlerinde Yüksekokulumuz Müdürlük Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir 

dilekçe ve Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 

250 TL yatırıldığına dair dekontla birlikte başvurabileceklerdir.

KESİN KAYIT

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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Kesin kayıtlar Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için 

belirdiği gün ve tarihlerde yapılacaktır. Kayıt için istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının diğer bölüm öğrencileri için istediği belgelerle aynı olacaktır. 

 Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil adayların kesin kayıtları 1 - 3  E y l ü l  
2 0 2 1  tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt 

Bürosu tarafından yapılır.

 Kesin kayıt için verilen surenin mesai bitimine kadar olan sürede kaydını 

yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı 

(YP) başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

 Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan 

erkek ve kadın adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan 

sayıları en geç 6 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17:30’da BESYO web online 

başvuru sistemi ile Yerleştirme Puanı (YP) başarı sırasına göre kayıt yaptıracak 

yedek adaylar belirlenerek online başvurular 

(http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo) sayfasından ilan edilir.

 Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saatleri 

içerisinde, başarı sırasına göre, Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu Kayıt Bürosunda yapılır.

 Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmakla mükelleftir.

 Yedek kayıt tarihi (06/09/2021 Pazartesi günü) mesai bitiminde eğer kadın 

kontenjanlarında boş kontenjan kalması ve yapılan tüm yerleştirmelerde yeterli 

sayıda kadın adayın tercih hakkını kullanmayarak kayıt yaptırmaması durumunda; 

kadın kontenjanları erkek adaylar arasından yerleştirme puanı (YP) en yüksek 

puanlı yedek adaydan başlanıp tercihleri dikkate alınarak tamamlanır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

1. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum 

belgesi

2. 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)

3. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı ve kan grubu 

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo

