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1. BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

1. AMAÇ 
  Bu kılavuzun amacı, Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alınmasına ve özel yetenek giriş sınavı başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir. Bu 

kılavuz tebliğ niteliğindedir. 

2. KAPSAM 
 Kılavuz, Uluslararası Final Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile giriş için kayıt 

yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asil ve yedeklerinin tespit ve usulleri, 

değerlendirme sonuçlarının ilanı ve itirazla ilgili hükümleri kapsar. 

3. TANIMLAR 
a) Kısaltmalar 

BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

TYT : Temel Yeterlilik Testi 

OBP : Orta Öğretim Başarı Puanı  

YP : Yerleştirme Puanı 

ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı  

SÖP : Sportif Özgeçmiş Puanı 

b) Özel Yetenek Başvurusu Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri 

Sınav Üst Kurulu ve Görevleri 

 Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından oluşmaktadır. Sınav üst kuruluna Müdür 

başkanlık yapar.  

1. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü karar almak, sınav saat, tarih, yöntemlerinde değişiklik 

yapmak ve/veya iptal etmek. 

2. Özel Yetenek Sınavı öncesi ve sonrasında gelişebilecek durumlar için icra heyetiyle her türlü 

idari ve mali kararları almak. 

3. Özel Yetenek Sınavı başvuru koşullarını belirlemek ve ilan etmek. 

4. Özel Yetenek Sınavı başvurularının, bu kılavuza uygun olarak yürütmek ve değerlendirmek.  

5. Özel Yetenek Sınavı’nda kurulmuş komisyonların görevlerini uygun olarak yapılmasını 

sağlamak. 

6. Özel Yetenek Sınavı iş akış koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde tedbir almak. 

7. Özel Yetenek Sınavı’nda oluşabilecek itirazları çözüme ulaştırmak. 

8. Adayların itirazlarını bu kılavuza uygun olarak incelemek ve değerlendirmek. 

9. Özel Yetenek Sınav sonuç listeleri tamamlandığında sonuçları veya raporları teslim almak 

değerlendirmek ve ilan etmek. 

10. Özel Yetenek Sınav başvuru tarihinden, sınavın sonuçlarının ilanına kadar geçen süreçte iş 
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akışını düzenlemek. 

11. Diğer ihtilaflı konularda inceleme ve değerlendirme yapmak. 

12. Özel Yetenek Sınavı’nın sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlamak. 

2. BÖLÜM 

Genel Koşullar, Başvuru Süreci, Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirme 

1. GENEL KOŞULLAR 

a) Uygulama Takvimi 
 Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Özel Yetenek Sınavı için uygulanacak sınav takvimi alttaki tabloda açıklanmıştır  

 
Tablo 1. Özel Yetenek Sınav Süreci ve Tarihler (Sınav tarihleri her iki bölüm için de geçerlidir) 

SINAV SÜRECİ TARİH-BÖLGE 

Online Ön Kayıt 21 Temmuz-16 Eylül 

https://online.final.edu.tr/besyo/ 

Sınav Yapılacak 

Bölgeler ve Tarihleri 

Kıbrıs (27 Temmuz ve 17 Ağustos), İstanbul 

Anadolu Yakası (14 Ağustos) Sınavımızdan 

sonra kontenjanda boşluk kalması 

durumunda Ek Sınav olarak 

İstanbul Anadolu Yakası (9 Eylül), 

Gaziantep (15 Eylül) ve Adana (16 Eylül) 

Kontrol Listesinin Açıklanması 19 Ağustos 2022 

Kontrol Listesine İtiraz 20 Ağustos 2022 

Kesin Kayıt 21 Ağustos – 5 Eylül 2022 

Yedek Kayıt 17-18 Eylül 2022 

*Yalnızca SÖP ile başvuran öğrencilerin sınav gün yer saatleri web sitemizden 

duyurulacaktır. Başarılı olan öğrenciler aranılıp, bilgilendirilecektir. 

 

b) Başvuru Koşulları 

 

1.   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru yapacak adayların 2022 Y-TYT 

puan türünde (OBP EKLENMİŞ YERLEŞTİRME PUANI) en düşük 800.000’ inci başarı 

sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. (2022 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf 

 

https://online.final.edu.tr/besyo/
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf
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2.   Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuru yapacak adayların 2022 TYT puanın 

hesaplanmış olması yeterlidir. Değerlendirme ham TYT Puanı üzerinden ilgili formüle 

göre yapılmaktadır. 

 

3.   2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir 

 
Tablo 2. Başvuru için gerekli puanlar 

BÖLÜM BAŞVURU PUANI 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Y-TYT En düşük 800.000’inci başarı sırası 

Antrenörlük Eğitimi Hesaplanmış TYT ham puanı 

 

 

c) Kontenjanlar 

 
Tablo 3. Kontenjanlar 

BÖLÜM %50+ EK BURSLU 

KONTENJAN 

%100 BURSLU KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

12 Kontenjan 

(7 Erkek – 5 Kadın) 

8 Kontenjan 

(5 Erkek – 3 Kadın) 

Antrenörlük Eğitimi 12 Kontenjan 

(7 Erkek – 5 Kadın) 

8 Kontenjan 

(5 Erkek – 3 Kadın) 
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2. BAŞVURU SÜRECİ 

a) Online Kayıt 

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

yılı öğrenci alım ön kayıtları;  

Tablo 1. ‘de belirtilen tarihlerde aşağıda bulunan linkte ilan edilen linkten aday 

tarafından online sistem üzerinden yapılacaktır.  

https://online.final.edu.tr/besyo/ 

Online Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Noktalar 

Herhangi bir başvuru, sınav ücreti v.s. bulunmamaktadır! 
1 Kaydı yapacağınız bilgisayarda son 6 ayda çekilmiş bir biometrik vesikalık fotoğrafınızın 

yüklenmiş olması gerekmektedir. Bu fotoğrafta arka planın açık renk, adayın yüzünün belirgin 

olmalıdır. Güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. 

2 Online kayıt formunda doldurulan tüm bilgiler adayın sahip olduğu resmi belgelere göre (Nüfus 

Cüzdanı, TYT Sınav Sonuç belgesi) PDF veya PNG formatında sisteme yüklenmelidir. 

3 Yalnızca sportif özgeçmiş belgesiyle değerlendirilmek isteyen adaylar ise harici olarak (Millilik 

Belgesi, Sportif başarı belgesi lisans, vb.) belgelerini de yüklemeli ve bu belgeler PDF veya PNG 

formatında sisteme yüklenmelidir. 

4 Aday online kayıt formunda belirttiği tüm ifadelerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır 

5 Online kayıt formunda verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda adayın yetenek 

sınavını kazansa dahi kayıt hakkı iptal olur. 

6 Aday online olarak doldurduğu ön kayıt formunun ıslak imzalı örneğini ve istenen belgelerini 

Özel Yetenek Sınavına geldiğinde teslim etmek zorundadır. Eksik evrakı olan aday Özel Yetenek 

Sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Eğer ki aday yalnızca sportif özgeçmişiyle değerlendirilmek 

istiyorsa asil kayıtta ön kayıt esnasında yüklediği tüm evrakları eksiksiz şekilde teslim etmek 

zorundadır. 

7 Her bir aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden birine 

başvurabileceği gibi her iki bölüme de başvuru yapabilir (TYT puanı ve Y-TYT Başarı Sırası yeterli 

ise). Aday online başvuru formunda “Bölüm Tercihi” sıralamasını belirtmek zorundadır. 

8 Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları “Bölüm Tercihi” sıralamasını başvuru onaylandıktan 

sonra değiştiremezler. 

9 Adayların altta yer alan belgeleri online başvuru sistemine yükledikten sonra, belgelerin 

asıllarını sınava girecekleri gün sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer ki 

yalnızca sportif özgeçmiş puanıyla değerlendirilmek istiyorlarsa asil kayıt tarihlerinde 

üniversitemize teslim etmek zorundadırlar. 

 

b) Gerekli Belgeler 

2022-2023 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar aşağıda yer alan belgeleri yanlarında getirmek 

zorundadır. 

https://online.final.edu.tr/besyo/


 

6 

 

*Online kayıt yaptıran adayın beyan ettiği belgelerini, sınav gününde sınava girmeden önce 

şahsen sınav komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

2. 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yerleştirmeye 

esas olacak puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere ortaöğretim programına kayıt 

ve/veya mezun olduğu tarihleri gösteren diplomalarını veya noter ya da mezun olduğu okul 

müdürlüğü tarafından onaylı nüshasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 

yerleştirme puanı hesaplanmasında aday diğer alanlara yapılan hesaplama işlemine tabi 

tutulacak, sınav giriş günü söz konusu belgeyi ibraz etmeyen aday daha sonrasında yerleştirme 

puanı “YP” ve sıralamayı etkileyeceğinden herhangi bir hak iddia edemeyecektir 

3. Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ``Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na 

girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu. Engelli adaylar 

ayrıca “engelli sağlık kurulu raporu” ibraz etmelidir 

*Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı fiziksel 

aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sürdürülen eğitim/öğretim 

programı fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp 

derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim 

süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait 

olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

4. Eksik belgesi olan adaylar sınava giremeyeceklerdir. İstenilen tüm belgeler sınav günü ve 

saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrolünden sonra sınav komisyonuna teslim 

edilecektir. 

 

Sınav Uygulamalarına İlişkin Genel Açıklamalar_ 
1. Adayların “sınav giriş aday numarası” Sınav Kurulunca sınavdan önce belirlenecektir. Her aday 

sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen numara ile katılmak zorundadır. Aksi durumda aday 

sınavdan diskalifiye edilir. 

2. Özel Yetenek Sınavı’na kayıt sırasına göre sıralanan adaylardan başlanacaktır ve salona 

çağırılan adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır.  

3. Özel Yetenek Sınavı öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş 

kimlik kartları ile birlikte nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/geçerlilik süresi 

dolmamış pasaport veya ehliyet belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

4. Adaylar Özel Yetenek Sınavı’na spor kıyafeti ile katılmak zorundadır, sınava saat, küpe, kolye, 

halhal vb. aksesuar veya takılar ile girilmemelidir. 

5. Adayların ilan edilen sınav gününde, belirtilen başlangıç saatinden bitiş saatine kadar sınav 

merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav merkezinde yapılacak anons sırasına 

göre sınava alınacaklardır.  

6. Sınavda kullanılan araç, gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde Sınav Üst 

Kurulu kararı ile sınav ertelenebilir. Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan önce 

ve/veya sınav esnasında internet üzerinden ve sınav merkezinden sınav ile ilgili belirleyeceği 

kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları gerekmektedir. Adaylar internet üzerinden ve sınav 

merkezinden yapılan ilan, duyuru ve anonsları takip etmekle yükümlüdür (tarih, saat, yer, sınav 

şekli vb.). 
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7. Her ne sebeple olursa olsun kendi aday numara sırasına göre sınava katılmayan aday 

mazeretini sınav üst kuruluna dilekçe ile bildirmek zorundadır. Sınavdan ihraç edilen, sınavda 

başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan veya sınavı adayın kendisinden kaynaklanan herhangi bir 

nedenden dolayı tamamlayamayan adaylara tekrar sınav hakkı verilmez. 

8. Özel Yetenek Sınavında adayın herhangi bir istasyonda hata yapması sonucu görevli hakem, 

hata uyarısında bulunabilir. Bu uyarıyı dikkate almadan parkura devam eden adayın kullandığı 

hakkı geçersiz sayılır ve tekrar sınav hakkı verilmez. 

9. Aday istasyonları hatasız ve eksiksiz tamamlamakla yükümlüdür. Adayın istasyonları hatalı 

veya eksik tamamlaması durumunda hakem adayı uyarmakla yükümlü değildir. Adayın hatalı 

veya eksik tamamlama durumu sınav sonrasında tespit edildiği takdirde kullandığı hakkı geçersiz 

sayılır. 

10. Özel Yetenek Sınavı içerisinde; istasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve görevli hakem 

uyarılarını dikkate almayan, bitirişte kendi yaptığı hatalı hareketten dolayı zamanı durduramayan 

adayın o hakkı değerlendirmeye alınmaz ve tekrar sınav hakkı verilmez. 

11. Özel Yetenek Sınavı koordinasyon parkurunu tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara 

(teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) o sınav hakkını daha sonra tekrarlama hakkı 

verilmeyecektir. 

12. Özel Yetenek Sınav koordinasyon skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer 

(fotosel) sisteminin aday tarafından durdurulması gerekmektedir. Fotoseli hatalı geçen adaya 

ikinci bir sınav hakkı verilmez. Ancak adaydan kaynaklanmayan teknik nedenlerden ötürü 

elektronik kronometrenin durmaması halinde sınav kurulunca kamera kayıtları incelenerek 

hatanın sebebi incelenecek, gerekirse test skoru/derecesi kamera kayıtlarına göre belirlenecek ve 

geçerli sayılacaktır. 

13. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında kendisi veya yakını tarafından sportmenliğe aykırı 

davranış, sınav kurulları, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri 

durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit edilen 

adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan ihraç edilecektir. 

14. Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk 

müdahale yapılacaktır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında 

meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumlu olacaktır. 

15. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgileri, T.C. Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri 

oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda, ÖSYM’nin veri 

kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri 

hatalarından Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sorumlu değildir. 

16. Beyan edilen bilgilerden ve teslim edilen evraklardan aday sorumlu olacaktır. Gerekli görülen 

durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri başlatma hakkı 

üniversitemize aittir. 

17. İnternet üzerinden (online) kayıt yaptıran adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki 

hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.  

18. Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik olarak Sınav Üst Kurulu gerekli görülen tüm 

kararları almaya ve uygulamaya tam yetkili olacaktır. Ayrıca, ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav 

esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli 

olacaktır. 
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3. ÖZEL YETENEK SINAVI 
 Online olarak ön kaydını yaptıran adaya sistem tarafından bir kayıt numarası verilecektir. Adaylar 

bu numaraya göre ve Tablo 1.’de belirtilen tarihlerde özel yetenek sınavına gireceklerdir. Yalnızca 

Sportif Özgeçmiş ile değerlendirilmek isteyen adayların yetenek sınavına katılmalarına gerek 

yoktur. Ancak, aday hem yetenek sınavına katılıp o kontenjandan, hem de sportif özgeçmişiyle 

başvuru yapıp o kontenjandan faydalanabilir. 

Tablo 4. Koordinasyon Parkuru ile Alım Kontenjanları 

BÖLÜM %50+EK BURSLU 

KONTENJAN 

%100 BURSLU KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

9 Kontenjan 

(5 Erkek 4 Kadın) 

6 Kontenjan 

(4 Erkek 2 Kadın) 

Antrenörlük Eğitimi 9 Kontenjan 

(5 Erkek 4 Kadın) 

6 Kontenjan 

(4 Erkek 2 Kadın) 

 

Tablo 5. Sportif Özgeçmiş ile Kontenjanları 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasyon Parkuru Uygulaması 

Aday koordinasyon parkurunu en hızlı sürede tamamlayacak şekilde yapmalıdır. Yalnızca 

koordinasyon parkuru ile Tablo 4. ‘de belirtilen kontenjanda öğrenci alınacaktır.  

Değerlendirmede adaylar 100’lük çan sisteminde en iyi dereceden en kötü dereceye sıralanarak 

puanlanırlar. 

Koordinasyon Parkuru 5 istasyondan oluşmaktadır. Aday fotoselin 50cm gerisinde bulunan çıkış 

çizgisinden öndeki ayağı çizgide olacak şekilde hazır ve çık komutlarını dikkate alarak çıkar. 

İstasyon 1. Aday başlangıç fotoselinin 3m ilerisinde bulunan 30cm yüksekliğindeki aralarında 

50cm mesafe bulunan 3 engelin üstünden çift ayak sıçrar 

İstasyon 2. Aday son sıçrama engelinden 3m ileride bulunan ve aralarında 1m mesafe bulunan 6 

slalom çubuğu arasında düz slalom yapar. 

BÖLÜM %50+ EK BURSLU 

KONTENJAN 

%100 BURSLU KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

3 Kontenjan 

(2 Erkek 1 Kadın) 

2 Kontenjan 

(1 Erkek 1 Kadın) 

Antrenörlük Eğitimi 3 Kontenjan 

(2 Erkek 1 Kadın) 

2 Kontenjan 

(1 Erkek 1 Kadın) 
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İstasyon 3. Aday son slalom ile arasında 3m mesafe bulunan 1. huninin dış kısmından sola doğru 

döner ve karşısında 10m mesafede bulunan 2. huninin dış kısmından tur atıp 1. Huniye doğru 

sprint atar ve ardından 1. Hunin etrafında dolaşıp 2. Huniye doğru tekrar sprint atar. 2. Huninin 

dış kısmından sola doğru döner.  

İstasyon 4. Aday bitiş fotoseline kadar sprint atar. 
Şekil 1. Koordinasyon Parkuru 
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Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesi 

Yalnızca özgeçmiş değerlendirmesiyle Tablo 5. ‘de belirtilen kontenjanda öğrenci alınacaktır.  

Özgeçmiş değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre gerçekleşecektir.  

Genel Esaslar 

a) Okul Lisansı, Kulüp lisansı ve gençlik spora bağlı tüm federasyonların lisansları kabul edilmektedir.  

b) Aynı sezon içerisinde vizelenen lisanslarda dahil birbirinden farklı lisans yılı değerlendirmeye 

alınmaktadır.  

 

Kategori Puan 

Milli Sporcu Olmak 

(A-B-C) 

100 Puan 

Spor Lisesi Mezunu 

Olmak 

80 Puan 

4 Yıl ve üzeri Sportif 

Lisansa Sahip olmak 

80 Puan 

3 Yıl Sportif Lisansa 

Sahip olmak 

70 Puan 

2 Yıl Sportif Lisansa 

Sahip olmak 

60 Puan 

1 Yıl Sportif Lisansa 

Sahip olmak 

50 Puan 

Herhangi Bir Lisansa 

Sahip Olmamak  

30 Puan 

 

 

 

4. DEĞERLENDİRME 

a) Tanımlamalar 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Spor Bilimleri Fakültesi’nin yapmış olduğu sınavda, adayın aldığı spor 

uygulamaları puanı/derecesi 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): ÖSYM'nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebilecek puanı 

TYT-P (2022 Yılı TYT Puanı veya 2021 yılı 200 üzeri TYT Puanının 2022 dönüştürülmüş puanı): 2022 YKS 
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1. oturum TYT puanı 

YP (Yerleştirme Puanı): YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanarak elde edilen kesin kayıt için 

sıralama puanı 

 

b) Hesaplamalar 

b.1. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için, aşağıdaki 3 (üç) puan türü ÖSYM tarafından 

belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  

 

 

a) ÖYSP 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) TYT Puanı 

 

1) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

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

öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar 

için uygulanmayacaktır): 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

2) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

 

c) Değerlendirme 
Aday özel yetenek sınavına katılan adaylar yerleştirme puanlarına göre sıralanırlar başarılı olanlar 

kontenjandan dahilinde asil kazanan olarak ilan edilirler.  

Koordinasyon parkuruna katılan adayların YP’leri koordinasyon parkur derecelerine göre yukarıdan aşağı 

sıralanıp 100’lük çan sistemine göre değerlendirilir.  

Sportif özgeçmiş ile değerlendirilecek adayların YP’leri ise sportif özgeçmiş puanlarına göre yukarıdan 

aşağı sıralanarak hesaplanır. Sportif özgeçmiş puanı eşit olan adayların puanları da eşit olur.  

Aday hem sportif özgeçmişiyle hem de koordinasyon parkuru derecesi ile değerlendirildiğinde ise her iki 

listede de yer alır.  

 Kontenjan dahilinde asil kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıt olmaları için vermiş oldukları iletişim 

numaraları üzerinden aranacaktır. Boş kalan kontenjanlar için adaylar sırasıyla vermiş oldukları iletişim 

numaraları üzerinden ilgili tarihlerde aranacaktır.  

 Boşluk kalması halinde sınav komisyonu yalnızca özgeçmiş ile alınan kontenjan ile koordinasyon parkuru 

ile alınan kontenjanlar arasında aktarım yapabilir. 

 (Yalnızca sportif özgeçmiş değerlendirmesiyle başvuran adayların yerleştirme puanı hesaplanır. 

Kontenjan kadar öğrenci özel yetenek sınavına katılım hakkı elde ederler.) 
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                                                            3. BÖLÜM 

                         İtiraz, Sınav Disiplini ve Hüküm Bulunmayan Haller 

1. İTİRAZ 
a) Tüm itirazlar;  https://www.final.edu.tr/ adresimizde bulunan Banka IBAN Numaralarına itiraz 

bedeli (250TL) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav komisyonuna aday 

tarafından imzalanmış dilekçe ve parayı yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan 

her bir itiraz için aday ayrı ücret yatırır. 

b) Sınava itiraz sınav günü, gün içinde yapılır. 

c) Kontrol Listesine itiraz belirtilen tarihte saat 17:00 mesai saati bitimine kadar online olarak 

yapılacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz karara bağlandıktan sonra 

adaya yazılı olarak bildirilir. 

d) Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade edilir. 

İtirazı haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez. 

 

2. SINAV DİSİPLİNİ 
a) Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan 

disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle başvuru 

süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara uymayan, araç, gereç ve 

malzemelere zarar veren ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan 

adaylar komisyon kararıyla sınavdan ihraç edilir. İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç listesinde 

yer almaz ve aday başarısız sayılır. 

b) Başvurular ve sınav sırasında kurumumuz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer 

donanımlarına herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve verilen zarar, 

adaydan tazmin edilecektir.  

3. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

a) Bu yönergede belirtilmeyen ve öngörülemeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek ihtilaflı 

durumlarında Sınav Üst Kurulu yetkilidir. 

b) Sınav Üst Kurulu gerektiğinde sınav yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. 

c) Sınav Üst Kurulu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim hakkına sahiptir. 

d) Yapılan tüm değişiklikler https://www.final.edu.tr/  web sayfasından ilan edilir. 

e) Bu ilkeler, Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü Akademik Kurulunun önerisi, BESYO müdürlüğünün kabulü ve Rektörlük Makamının 

olurundan sonra uygulanır. 

f) Bu ilkeleri Uluslararası Final Üniversitesi Rektör/senato kararı ve mütevelli heyet onayıyla  

BESYO müdürlüğü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

https://www.final.edu.tr/
https://www.final.edu.tr/
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