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Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. 

Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa 

çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 

 

                                    

            

                

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

3 

 

   

 

İÇİNDEKİLER 

Tanımlamalar ve Kısaltmalar 4 

Sınav Sistemi Hakkında Genel Bilgiler 4 

Ön Kayıt Şartları ve Başvuru Koşulları 4 

Ön Kayıt Başvuru Evrakları (Online) 6 

Öğrenci Kontenjanları 6 

Millilik Belgesi 7 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 7 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve İtirazlar 9 

Önemli Tarihler 9 

Kesin Kayıt İşlemleri   10 

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler 10 

İletişim Bilgileri 10 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Kısaltma ve Tanımlamalar: 

 

• ÖYSYK (Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu)  

• ÖYSK (Özel Yetenek Sınav Komisyonu) 

• YK (Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu 

• İK (İtiraz Komisyonu) 

• Yüksekokul (Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 

• Senato (Bitlis Eren Üniversitesi Senatosu) 

• Rektörlük (T.C Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü) 

• Rektör (Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü) 

• YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) 

• ÖYS (Özel Yetenek Sınavı) 

• ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Parkuru) 

• ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puan) 

• OBP (Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı) 

• YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 

• TYT (Temel Yeterlilik Testi) 

• TYTP (Temel Yeterlilik Testi Puanı) 

• YP (yerleştirme Puanı) 

 

2022-2023 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Adaylar başvuru ve ön kayıt işlemlerini 22 Ağustos 2022 - 26 Ağustos 2022 tarihleri 

arasında online (çevrimiçi) olarak yapacaklardır. Aday tarafından online olarak sisteme yüklenen 

evraklar sınav komisyonu tarafından gerek görüldüğünde adaydan talep edilecektir. 

          Başvuru evrakları Sınav Komisyonu tarafından incelendikten sonra ÖYS sınavına 

girebilecek adayların listesi Üniversitemiz web sayfasından 29 Ağustos 2022 tarihinde ilan 

edilecektir. ÖYS 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 09:30 da başlayacaktır. ÖYS’nın sonraki günlerde 
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devam etmesi durumunda; aday sırasına göre kaldığı yerden devam edecektir. Sınav sonuçları 02 

Eylül 2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasından (www.beu.edu.tr) ilan edilecektir. 

Sınavı kazanan adayların kesin kayıt tarihleri Üniversitemiz tarafından ilan edilecektir. 

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren adayın yerine üniversitemiz Özel Yetenek Sınav 

Yönergesine göre ilan edilecek ve yedek adaylardan kayıt yapılacaktır. 

 

ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde en az bir liseden mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin 

kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvurabilmek için adayların                      

2022 Y-TYT de ilk 800.000 başarı sırasına sahip olması gerekmektedir. Ek puansız 

yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır. Yerleştirme Puanında ise TYT puanı esas 

alınacaktır. (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü için ÖSYM tarafından 

başvurular sırası ve sonrasında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bunlar 

sınava yansıtılacaktır.) 

4. 2021-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 2022-YKS’ye başvuru yapmış ve 

dönüştürülmüş puanlarını hesaplatmış oldukları takdirde 2022 ÖYS’ye başvurabilirler. 

5. 2022 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. Ancak kazandıktan sonra 4 yıllık bir 

programda kayıtları varsa bu kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

6. 2021-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin 

kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık 

Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2021 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

 

 

 

http://www.beu.edu.tr/
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ÖN KAYIT İÇİN ONLİNE SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

1. Üzerinde mezun olunan alan/kol/bölüm yazılı olan diploma ya da geçici mezuniyet belgesi. 

 

2. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için üniversitelerinin öğrenci işlerinden 

alacakları öğrenci belgesi. 

3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır). 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

5. 2022 yılına ait YKS sonuç belgesi. 

6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) verilen onaylı milli sporcu olduğunu 

gösteren belge (Belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi aday tarafından sınava gireceği gün 

mutlaka yanında olması gerekmektedir).  

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

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

Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile 40 (kırk) öğrenci alınacaktır. 

 Kontenjan Dağılımı 

 Genel Kontenjan Milli Kontenjanı 

Erkek 22 3 

Kadın 13 2 

Toplam 35 5 

 

Millilik kontenjanı genel kontenjana dâhil olup milli sporcu başvurmaması durumunda 

cinsiyet kontenjanına göre aktarımı yapılacaktır. Belirtilen kontenjandan fazla milli 

sporcunun başvurması durumunda kendi alanlarında ki TYT, OBP ve Parkur Puanlarına 

göre değerlendirme yapılacaktır. 
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MİLLİLİK BELGESİ 

• İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından 2017 yılından sonra alınmış ve Spor Genel 

Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı tarafından) onaylatılmış yıldız, genç, büyükler 

vb. millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı veya noter onaylısı kabul 

edilecektir 

 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Yüksekokulumuza yapılan başvurular sonucu Sınav Komisyonumuz tarafından istenilen 

belgeler incelenip gerekli kontroller yapıldıktan sonra (TYT, OBP ve SP) sınav verileri olarak 

kullanılacaktır. Adayların koordinasyon parkuruna girmemeleri, parkuru tamamlamamaları 

veya belirtilen süreden daha fazla bir zamanda tamamlamaları (koordinasyon parkur süresi 

baraj sınırı erkek adaylar için 50.00 saniye, kadın adaylar için ise 60.00 saniyedir, bu 

sürelerin üstünde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır)  durumunda TYT ve 

OBP değerlendirmeye alınmayacak ve YP hesaplanmayacaktır. Sınav sonuçları sınav 

komisyonu tarafından değerlendirilerek ilan edilecektir.  

• Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı 

konusundaki bilgiler ÖSYM sisteminden alınacaktır. Adayların diğer kişisel bilgileri kendi 

beyanlarından elde edilmektedir. 

• Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2022 Yüksek Öğretim Programları 

ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.  

 

* ÖSYM tarafından ÖZEL YETENEK SINAVI kuralları ile ilgili bir değişiklik olması 

durumunda kılavuz ÖSYM talimatlarına göre güncellenerek ilan edilecektir. 

 

Adayların Yerleştirme Puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde hesaplanacak, ÖSYM’nin 

belirlediği formül uygulanarak belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar 

ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır). 
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ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması: 

 

Hesaplamalarda ÖYSP-SP aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması 

ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

(Bu formüller YKS sınav kılavuzundan alınmıştır.) 

 

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 

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) 

• 2022- TYT Puanı (TYT-P) 

• Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2022 TYT Puanı 

kullanılacaktır. 

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması: 

• Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak 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): 

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) 

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

 YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 
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• 2021-ÖSYS'de, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin 

kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

 

• Adaylar Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili testi 

tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne 

şahsen dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen yapılmayan başvurular 

itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza konu 

olan durumu detaylandırarak bildirmesi gerekmektedir. 

▪ Puanlama evrakların tamamının incelenmesinden sonra belirtilen formüle göre bilgisayar 

ortamında yapılacak hesaplama sonucu oluşturulacak listeler 02 Eylül 2022 tarihinde 

www.beu.edu.tr adresinden açıklanacaktır. 

• Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol ve yerleştirme listelerine 

ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen süreden sonra 

yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Başvuru (Online) 

22-26 Ağustos 2022 

(aday 26 Ağustos 2022 saat 23:59 a 

kadar sisteme evraklarını yüklemek 

zorundadır) 

 

besyoozelyetenek.beu.edu.tr 

Başvuru Kabul 

Listelerinin İlanı 
29 Ağustos 2022  

www.beu.edu.tr 

Özel Yetenek 

Sınavı 

31 Ağustos 2022 Saat 09.30 ÖYS 

Başlangıç 

Bitlis Eren Üniversitesi 

BESYO Binası 

Sonuçların İlanı 

21 02 Eylül 2022 

( (Katılacak aday sayısına ve ÖYS 

durumuna göre tarih değişebilir) 

 

www.beu.edu.tr 

* Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri daha sonra 

Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 

www.beu.edu.tr 

http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için belirttiği gün ve tarihlerde 

yapılacaktır. 

• Asil ve yedek listeler 02 Eylül 2022 tarihinde www.beu.edu.tr adresinden açıklanacaktır. 

• Kontenjan sayısı dışında kalan ve hesaplaması yapılan bütün adaylar yedek olarak 

değerlendirilecektir. 

• Kesin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra kesin kayıt hakkı kazanan ancak kayıt 

yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra sildiren adaylar için yedek listeden ilana çıkılarak 

alım yapılacaktır. Bu konu ile ilgili Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınav Yönergesi Kararları 

dikkate alınacaktır. 

NOT:  1- Herhangi bir evrakın eksik olması durumunda kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.  

            2- Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâletle yapılacaktır.  

            3- Kesin Kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen aday şahsen veya noter onaylı 

vekâlet ile başvurması durumunda Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu Tarafında karar 

alındıktan sonra üç iş gün içinde kayıt silme işlemi yapılır. 

 

      Kesin kayıt için istenilen belgeler: 

 

1. Adayın 2022 TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi, 

2. Lise diplomasının fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ve noter tarafından onaylı), 

ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi, 

3. Nüfus Cüzdan Suretinin fotokopisi, 

4. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi, 

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

6. Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından alınacak tam teşekküllü sağlık heyet raporunun aslı 

7. Sabıka kaydı veya beyanı.  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı  

               13000 Merkez/BİTLİS 

               Telefon : (434) 222 00 81 

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

