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2022 Özel Yetenek  

Online Ön Başvuru Yardım Dokümanı 
 

Değerli Adaylarımız, 

Bu doküman başvuru sürecinde sizlere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen tüm 

adımları dikkatlice okuyunuz! 

Özel Yetenek Sınavı başvurularımız “Güzel Sanatlar Fakültesi Online Başvuru Sistemi” 

üzerinden alınacaktır. Başvuru sayfasındaki ve sizlere gelecek olan e-postalardaki Güzel 

Sanatlar Fakültesi yazılarını lütfen dikkate almayınız.  

Başvuru sisteminde yüksekokulumuza ait ilanları seçtiğinizden emin olunuz. Aşağıda belirtilen 

üç ilan yüksekokulumuza aittir.  

• Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 

• Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı (Milli Sporcu 

Başvuruları) 

• Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı (Engelli Aday 

Başvuruları) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni hesap oluştur bağlantısına tıklayınız 
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Kayıtla ilgili tüm bilgilendirmeler e-posta üzerinden 

olacağı için lütfen aktif olarak kullandığınız bir e-posta 

adresi belirtiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra 

hesabı oluştur butonuna tıklayınız.  

 

İstenen bilgileri eksiksiz girmeniz durumunda e-posta 

adresinize bir doğrulama postası gelecektir. "Doğrula" 

butonuna tıklayarak kullanıcı hesabınızı aktif hale 

getirebilirsiniz. Doğrulama işleminden sonra 

belirlediğiniz şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra, Sol tarafta yer alan menüde 

yayımlanan ilanlar linkine tıklayınız, açılan sayfada başvuru 

yapmak istediğiniz ilanın sağ tarafında yer alan seç 

butonuna tıklayınız.  

 

 

 

 

 

Yüksekokulumuza ait üç farklı ilan bulunmaktadır. Lütfen durumunuza uygun ilanı 

seçtiğinizden emin olunuz. 

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ilanı engelli, 

engelli milli ve milli sporcular dışında kalan tüm adayların başvuru yapacağı 

ilandır.  

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı (Milli 

Sporcu Başvuruları) ilanı sadece Milli Sporcu / Engelli Milli Sporcu adayları içindir. 

Milli Sporcu değilseniz lütfen diğer ilanı seçiniz. 
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Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı (Engelli 

Aday Başvuruları) ilanı sadece engelli adaylar içindir. Engelli Milli Sporcuların Milli 

sporcu ilanına başvuru yapması gereklidir. Engel durumunuz yoksa lütfen diğer 

ilanı seçiniz. 

 

Durumunuza uygun Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 

ilanlarından birisini seçtikten sonra açılan sayfadan başvuru yapmak istediğiniz program 

ilanının sağında yer alan “Yeni Başvuru Ekle” butonuna tıklayınız. Her programın başvuru 

kriterleri farklı olduğu için başvuracağınız programın kriterlerini sağladığınıza emin olunuz. 

Birden fazla programa başvuru yapacaklar Program Tercihleri sayfasında eğer diğer programın 

kriterlerini de sağlıyorsanız birden fazla tercih ekleyebilirsiniz.  

 

 

 

Açılan sayfada Başvuru Açıklamaları ve Başvuru ilanlarını okuduktan sonra Kimlik Bilgileri 

menüsüne geçerek Doğum Tarihi ve Nüfus Cüzdanı Seri No (T.C. Kimlik Kartının ön yüzündeki 

harf ve rakamları, Nüfus Cüzdanlarında ise Seri ve No Bilgileri birleşik yazılmalıdır) bilgilerinizi 

giriniz ve Kimlik Bilgilerimi KPS’den Sorgula Butonuna basarak bilgilerinizin doğruluğunu 

kontrol ediniz. 
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Fotoğrafınızı yüklemek için de Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı taratınız ve 

Fotoğrafın kenarlarını kırparak uygun hale getirdikten sonra Dosya Seç butonuna basarak 

dosyayı seçtikten sonra Yükle butonuna basınız ve sisteme yükleyiniz. Telefon kamerası ile 

çekilmiş, farklı ortamlarda çekilmiş ya da birden fazla kişinin yer aldığı fotoğraftan kırpılmış 

fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz.  

Ardından sayfanın altındaki Kaydet ve İlerle butonu ile işleminize devam ediniz.  

 

 

İletişim bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra menünün altında yer alan Kaydet ve ilerle 

butonuna basınız. Cep telefonu bilgisinde aday tarafından kullanılan, aktif iletişim 

kurulabilecek numara beyan edilmelidir. 
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Varsa Engel Durumu bilgilerinizi belirtiniz (Engelli Kontenjanına başvuracak adaylar için) 

 

 

Lise mezuniyet Bilgileri sayfasında Lise Tipi seçimi yapınız. Ardından YÖKSİS’ten Lise Bilgileri 

Sorgula butonuna basarak bilgilerinizi doldurunuz. Lise Kayıt Tarihini doğru olarak doldurunuz.  

Lise tipinizi Normal Lise olarak seçebilirsiniz. Kaydet ve ilerle butonuna basınız. 
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ÖSYM Sınav Bilgileri sayfasında ön başvuruda kullanmak istediğiniz sınav yılınızı seçerek ÖSYM 

Sorgula butonuna basınız. ÖSYM sisteminden gelen bilgileriniz kontrol ediniz. Kaydet ve ilerle 

butonuna basınız. 

 

 

Belgeler sayfasında listede bulunan zorunlu belgelerin tümünü ve sizin durumunuza uygun 

belgeleri sisteme yükleyin. Ön kayıt sistemi yalnızca pdf formatındaki belgeleri kabul 

etmektedir. Her belge türü için sadece bir pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz belgede 

birden fazla sayfa bulunuyorsa bunları birleştirip tek dosya haline getirmelisiniz. 

Yükleyeceğiniz belge tipinizi seçiniz. Dosya seç butonuna basarak bilgisayarınızdaki ilgili 

dosyayı seçiniz. Yükle ve kaydet tuşuna basarak ilgili dosyanın sisteme yüklenmesini 

gerçekleştiriniz. Aynı işlemi yükleyeceğiniz tüm belgeler için tekrarlayınız. Tüm belgelerin 

yüklemesi bittikten sonra Kaydet ve ilerle butonuna basınız. 
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Tercih ettiğiniz program ya da programlara göre aşağıdaki belgelerin yüklenmesi istenecektir. 

T.C. Kimlik Kartı Ön ve Arka görüntüsü  Tüm Programlar için zorunlu  

ÖSYM Sonuç Belgesi  ÖSYM sayfasından indirdiğiniz pdf dosyası Tüm Programlar için zorunlu 

Lise Diploması  Sadece 30.03.2012 tarihi 
itibarıyla bir mesleğe yönelik 
program uygulayan 
ortaöğretim kurumlarından 
mezun olan veya belirtilen 
tarih ve öncesinde öğrenim 
görmekte olan öğrenciler 
yükleyecek 

Milli Sporcu Belgesi 
Engelli Milli Sporcu 
Belgesi 

İlgili federasyon ve Spor Bakanlığı’nın milli 
sporcu belgesi verilmesi ile ilgili Yönetmeliğine 
(Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) 
uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi 

Milli Sporcu / Engelli Milli 
Sporcu kontenjanına 
başvuranlar için zorunlu 

Engel Durum Belgesi Tam teşekküllü devlet ve/veya üniversite 
hastanesinden 

Engelli kontenjanına 
başvuranlar için zorunlu 
 
Engelli Milli Sporcular için 
zorunlu 

Sporcu Özgeçmiş 
Belgeleri 

Antrenörlük eğitimi bölümüne başvuracak 
adayların varsa sportif özgeçmişlerini gösterir 
belge 

Antrenörlük Eğitimi Programı 
için isteğe bağlı 
 

Sağlık Durumu Beyan 
Formu 

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
web sayfasından indirilecek, imzalanıp 
taratılarak sisteme tekrar yüklenecek 

Tüm Programlar için zorunlu 

Aydınlatma Metni ve 
Açık Rıza Metni 

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
web sayfasından indirilecek, imzalanıp 
taratılarak sisteme tekrar yüklenecek 

Tüm Programlar için zorunlu 
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Program Tercihleri sayfasında eğer diğer programların kriterlerini de sağlıyorsanız birden fazla 
tercih ekleyebilirsiniz. Tercihlerinizi ekledikten sonra Tercih sıralamanızı kontrol ediniz yukarı 
ve aşağı okları kullanarak tercih sıralamanızı değiştirebilirsiniz.  
 

 

Tüm aşamalarını eksiksiz tamamladıktan ve tercihlerinizi belirledikten sonra ön başvuru 

taahhüt metnini okuyup anladığınıza ait kutucuğu işaretleyerek Kaydet butonuna bastığınızda 

Ön Başvurunuz tamamlanacaktır. Bu başvurunuzun onaylandığı anlamına gelmemektedir. 

Başvurularınız görevli personel tarafından incelenerek hata olmaması durumunda 

onaylanacak ve yine sistem tarafından başvurunuzun onaylandığına dair e-posta 

gönderilecektir. Başvurunun hatalı olması durumunda hatanın açıklaması ile yine size e-posta 

aracılığı ile bilgi verilerek başvuruyu düzeltmeniz istenecektir.  

 

Başvurunuzun son durumunu görüntüleme ve başvuru belgesinin çıktısının alınması 

Başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra soldaki menüden “Başvurularım” menüsüne tıklayınız. 

Açılan sayfadan başvurunuzun son durumunu görebilirsiniz.  

Başvuru durumunuz “Değerlendirmeye Gönderildi” ise “Göster” tuşuna basarak başvuru 

belgenizin çıktısını alabilirsiniz.  

Başvuru durumunuz “Başvuru Bilgileri Hatalı, Düzenleyiniz” ise “Başvuruyu Düzenle” butonuna 

basarak başvurunuzu düzenleyebilirsiniz. Hatanın nedeni açıklama kısmında belirtilmiştir. 

Başvurunuzu düzenleyip onayladıktan sonra onay süreci tekrar başlayacaktır. Başvurunuzun 

hatasız olması durumunda onaylanacak, hatalı olması durumunda hata nedeni belirtilerek 

tekrar hatalı olarak işaretlenecektir. 

 

Onaylı Başvuru 
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Hatalı Başvuru 

 

 

 

Başvurunuz onaylandı iste yazdır butonuna tıklayarak başvuru belgenizi yazdırabilirsiniz. 
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Sınavla ilgili duyuruları yüksekokulumuz internet sayfasından takip edebilirsiniz. 

 

Tüm adaylarımıza başarılar dileriz. 


