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HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA 

BİLGİ 

 
Tarihsel Tanıtım 

 
 

Yüksekokulumuz, 26.02.2010 gün ve 27505 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2809 

sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş olup, 2010-2011 Öğretim Yılında 

Eğitim-Öğretime başlamıştır. 

Misyon 
 

Yüksekokulumuz, Beden Eğitimi ve Spor alanında yetişmiş insan kaynaklarını 

karşılamaya çalışırken aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Uzmanı, Spor 

Yöneticisi ve Antrenörler yetiştirerek bu alandaki ihtiyaca cevap verilmesine katkıda 

bulunmayı hedeflemektedir. 

 
Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, üretken, duyarlı, 

sorumluluk sahibi, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her koşulda 

uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kendisiyle 

ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi 

donanımlı öğretmenler ve yöneticiler yetiştirmek, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. 

 
Vizyon 

 

Yüksekokulumuzun vizyonu, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, 

takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz 

başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan üniversite, sanayi 

ve toplum iş birliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, 

Atatürk ilkelerine bağlı, kanun ve yönetmeliklere uyan, bilimin evrenselliğine inanan, 

yenilikçi bir okul olmaktır. 
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Programlar 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programında ülke genelinde sporun gelişmesine 

katkı sağlayacak spor biliminin İnterdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki 

bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu 

gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmektedir. Genel 

kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi üzerine yoğunlaşan müfredatı ile öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanması için yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları 

deneyimlemeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  

Antrenörlük Eğitimi Programı 

Sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor 

kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her 

seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve 

yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin 

geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama 

alanlarında kullanımını sağlayan uzmanları 4 yıllık Lisans Eğitimi ile yetiştirmeyi 

hedeflemektedir.  

Spor Yöneticiliği Programı 

Spor yöneticiliği programı, birincil ürün veya hizmeti spor veya fiziksel aktivite ile 

ilgili olan bir organizasyon veya bölüm bağlamında, planlama, düzenleme, yönlendirme, 

kontrol etme, bütçeleme, liderlik etme ve değerlendirme ile ilgili becerilerin herhangi bir 

kombinasyonunu içermektedir. 

*Spor Yöneticiliği Programına merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci 

alınmaktadır. 
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2022 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ VE KAPSAM  

Bu kılavuz Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 

programlarına ön kayıt başvurusu, özel yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek 

yerleştirme usulleri ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

Kılavuzun hazırlanmasında Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi esas alınmıştır. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu yönetim kurulu; sınav programında, tarihinde, yerinde, işleyişinde ve 

özel yetenek sınav kitapçığında belirtilmeyen diğer konularda karar vermeye, gerekli 

görüldüğü hallerde ve salgın sürecinden kaynaklı durumlarda değişiklik yapmaya 

yetkilidir. 

TANIMLAR 

Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

ÖYS  

(Özel Yetenek Sınavı)  

Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğünün Özel Yetenek Sınavı’ndan oluşan giriş sınavı  

AOBP  Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı  

YKS  Yükseköğretim Kurumları Sınavı  

TYT  Temel Yeterlilik Testi  

Y-TYT  
Temel Yeterlilik Testi ve Diploma Puanının Birleşimi Sonucu 

Oluşan Puan  

SÖP  Sportif Özgeçmiş Puanı  

ÖYSP  Özel Yetenek Sınav Puanı  

ÖYSP – SP  ÖYSP Standart Puanı  

YP   Yerleştirme Puanı  
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ÖNEMLİ TARİHLER 

TARİH AÇIKLAMA YER 

 

08-12 Ağustos 2022 

İnternet Üzerinden Ön Kayıt (12 

Ağustos 17:30’a kadar) 
http://besyo.karabuk.edu.tr 

15 Ağustos 2022 

Sportif Özgeçmiş Puanlarının 

Açıklanması 
http://besyo.karabuk.edu.tr 

 

16 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavı başlangıcı 

(Sınav takvimi başvuru sayısına göre 

web sitesinde yayınlanacaktır) 

Gökşen M. YÜCEL Spor Salonu 

(Merkez Kampüs) 

 

Web sayfasında ilan 

edilecektir. 

ÖYS (Yabancı uyruklu adaylar) 

 
Prof. Dr. Burhanettin Uysal 

Ayyıldızlı Stadyumu (Merkez 

Kampüs) 

 

KONTENJANLAR 

• Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için ilan edilen 

kontenjanlarla sınırlı olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 YKS 

Kılavuzu’nun Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına uygun olarak yapılan 

değerlendirmeye göre öğrenci alınır.   

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı ve Antrenörlük Eğitimi Programı’na alınacak öğrenci 

kontenjanları Tablo 1’de, başvuru şartları, asgari TYT ve Y-TYT puanları ve sınav 

şekilleri tablo 2’de gösterilmiştir.   

Tablo 1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı kontenjanları 

PROGRAM 

KONTENJAN 

Kadın  Erkek  Milli  Toplam  

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
14+1* 18+1* 4+2* 40 

Antrenörlük Eğitimi 14+1* 18+1* 4+2* 40 

* Bu branşlardaki “+” ile ifade edilen kontenjanlar engelli adaylar için kullanılacaktır. 

  

http://besyo.karabuk.edu.tr/
http://besyo.karabuk.edu.tr/
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Tablo 2. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Başvuru Şartları, Asgari TYT ve Y-TYT 

Puanları ve Sınav Şekilleri 

 

PROGRAM 
ASGARİ TYT PUANLARI* Y- TYT Sıralaması ** 

Milli Sporcular Engelli Adaylar Diğer Tüm Adaylar 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Öğretmenliği 

Y-TYT Başarı 

Sıralamasında En az 

800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmak 

Y-TYT Başarı 

Sıralamasında En az 

800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmak 

Y-TYT Başarı 

Sıralamasında En az 

800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmak 

Sınav Şekli 
Milli Sporcu Puan 

Değerlendirmesi 

Sporcu Özgeçmiş 

Değerlendirmesi 
Koordinasyon Parkuru 

Antrenörlük 

Eğitimi 
150* 100* 160* 

Sınav Şekli 
Milli Sporcu Puan 

Değerlendirmesi  

Sporcu Özgeçmiş 

Değerlendirmesi 

+ 

Engel durumlarına 

göre ÖYS 

Koordinasyon Parkuru 

+ 

Sporcu Özgeçmiş 

Değerlendirmesi 

*TYT (OBP puanı eklenmemiş hali) 

** Y-TYT (OBP puanı eklenmiş hali) 

a) Antrenörlük Eğitimi Programı’na, YKS’ye girmiş ve ortaöğretim başarı puanı 

eklenmeden TYT puanı en az 160.000 (ham puan) olan kişiler başvurabilirler. (Bu 

programa engelli adaylar TYT puanı en az 100.000, Milli Sporcular TYT puanı en az 

150.000 (ham puan) ile başvurabilirler.) 

b) Yükseköğretim Kurulu Kararı gereğince Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Programına başvuracak adayların (Engelli ve Milli Sporcular da dahil), 2021 ya da 2022 

YKS’de Y-TYT puanı sonucu başarı sıralamasında ilk 800.000 adayın içerisinde olması 

gerekmektedir.  

c) 2022 Özel Yetenek Sınavına başvuruda herhangi bir sportif özgeçmiş ön şartı 

bulunmayıp, sportif özgeçmişe sahip olduğunu belgeleyen adayların antrenörlük 

eğitimi programı için ek puan avantajı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzca belirlenen 

spor branşlarına ait puanlama cetvelleri kılavuzun devamında bulunmaktadır.  

d) Sportif öz geçmiş puanları aşağıda verilen “Sportif Öz Geçmiş Puanının 

Hesaplanması” tablosunda belirtilen şekilde hesaplanacaktır. 

NOT: Milli kontenjanından faydalanmak istemeyen milli adaylar başvuru dilekçesi ile diğer 

adaylar kategorisinde değerlendirilebilecektir. 
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Tablo 3. Sportif Öz Geçmiş Puanının Hesaplanması 

Lisans Süresi (En az 3 sezon puanlanacaktır) Alınacak Özgeçmiş Puanı 

3 Sezon 10 Puan 

4 Sezon 15 Puan 

5 Sezon 25 Puan 

6 Sezon 40 Puan 

7 Sezon 60 Puan 

8 Sezon 80 Puan 

9 Sezon ve üzeri 100 Puan 

 

❖ Özgeçmiş puanı talep edecek adayların tabloda belirtilen puanları alabilmeleri için spor 

yaptığını gösterir belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru için kabul edilecek 

olimpik spor branşlarından birinden (aynı branştan olmak koşulu ile) 01 Haziran 2022 

tarihinden önce vizesi yapılmış sporcu lisansına sahip olduğuna dair SPORCU BİLGİ 

FORMUNU (Bu belge e-devlet üzerinden alınmış (karekod veya doğrulama kodu evrak 

üzerinde yer almalıdır) veya Spor Genel Müdürlüğü, ilgili Federasyonun ya da Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Lisans Tescil Biriminden alınmış ıslak/elektronik 

imzalı belgeyi sisteme yüklemelidir. 

 

❖ Özgeçmiş puanı hesaplamasında aday aynı branştan belgelendirmek koşulu ile spor 

yaptığı her sezon yukarıdaki tabloda belirtilen puanı (Puanlama en az 3 sezon ve üstü 

için yapılacaktır) alacaktır. Özgeçmişten adayın alabileceği maksimum puan 100 

olmakla birlikte dokuz yıl ve üzeri spor yapanlar maksimum 100 puan alabileceklerdir. 

Adayın özgeçmiş puanı başvuruda belirteceği ve belgelendireceği bir branştan 

verilecektir. (Örneğin: 7 sezon futbol oynadığını belgelendiren aday 60 özgeçmiş puanı 

alacaktır. Eğer aday 4 sezon futbol, 3 sezon hentbol, 2 sezon basketbol oynamış (toplam 

9 sezon) ise sadece özgeçmişten en fazla süreye sahip bir branşa ait puanı alabilecektir). 

e) Belirtilen erkek, kadın ve engelli kontenjanları, dolmadığı takdirde kontenjanlar 

öncelikle aynı cinsiyet kontenjanlarına aktarılacak, kontenjanların yine boş kalması 

durumunda ise cinsiyetler arası kontenjan aktarımı sınav kurulu tarafından 

düzenlenecektir. 

Milli Sporcular, yabancı uyruklu ve engelli öğrenci adayları; 

➢ Milli sporcuların millilik kontenjanından başvuru yapabilmeleri için kabul edilecek 

olimpik spor branşlarından birinden milli olması gerekmektedir. Milli Sporcuların, 

Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (13 Haziran 2020 tarih ve 31154 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik” in 11. Maddesine istinaden; “Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından 
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verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık tarafından belirlenen usul 

ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılması zorunludur” ibaresi 

dikkate alınır) (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde 

sisteme yüklenmelidir.) Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen, Milli ve milli 

engelli sporcular koordinasyon parkuruna girmeyecek olup, başvurularını Hasan 

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

başvuruları için) bağlantısından yapacaktır. Milli Sporcu Puan Tablosu ve Milli 

Engelli Sporcu Puan tablosunda yer alan puanlama sistemine göre değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Milli Sporcu Puan Tablosu 

 

Sıra 

 

Özellik 

 

Puan 

 

1 Milli Sporcular (A Sınıfı) İlk üç derece 
 

100 

 

2 
Milli Sporcular (A Sınıfı) Katılma 

 

95 

 

3 
Milli Sporcular (B Sınıfı) Birinci 

 

90 

 

4 
Milli Sporcular (B  Sınıfı) İkinci 

 

85 

 

5 Milli Sporcular (B                                     Sınıfı) Üçüncü 
 

80 

 

6 Milli Sporcular (B    Sınıfı) Katılma 
 

75 

 

7 Milli Sporcular (C  Sınıfı) Birinci 
 

70 

 

8 Milli Sporcular (C  Sınıfı) İkinci 
 

65 

 

9 Milli Sporcular (C     Sınıfı) Üçüncü 
 

60 

 

10 Milli Sporcular (C    Sınıfı) Katılma 
 

55 
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Tablo 5. Milli Engelli Sporcu Puan Tablosu 

Özellik Puanı 

A Milli olmak 100 

B Milli olmak 95 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 
olmak 

95 

C Milli olmak 90 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 90 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Genç milli olmak 85 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş 85 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 85 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 
girmiş olmak 

80 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

Yıldız Milli olmak 80 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 80 

 

➢ Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli adaylar için;  

❖ Engelli adaylara engel durumlarına göre ÖYS yapılacaktır. Sınav tarihi ve saati 

Hasan Doğan BESYO web sitesinde ilan edilecektir.  

❖ Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan 

adaylar. 

❖ Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar. 

❖ Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak 

üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

❖ Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan 

adaylar (üniversite veya devlet hastanesinden eğitim alabileceğine ilişkin rapor 

gereklidir). 

❖ Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm spektrum 

bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan; 

a) F84.0: Çocukluk otizmi, 

b) F84.1: Atipik otizm, 

c) F84.2: Rett sendromu, 

d) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller 

Sendromu ve benzeri), 

e) F84.5: Asperger sendromu, 

f) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olanlar. 

❖ Engelli adayların, engel durumlarını gösterir belgelerin renkli tarayıcı ile taranmış 

olmalıdır. Engelli olduklarını ESKR (Engelli Sağlık Kurulu Raporu) ya da ÇÖZGER 
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(Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) ile belgelemeleri (engelli sağlık raporu) 

kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere TYT puanının (ham puan) 100 ve 

üzerinde olması gerekmektedir. Öğretmenlik programları için Y-TYT’ de en düşük 800 

bininci sırada olunması gerekmektedir (ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınacaktır).  

❖ Detaylı bilgi için; 8 Mart 2022 tarih ve 31772 sayılı “Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” 

incelenebilir. 

❖ Engelli kontenjanının dolmaması durumunda, ilgili kontenjan, öncelik engelli adaylara 

verilecek şekilde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yedekler tarafından 

doldurulabilir.  

  

➢ Yabancı uyruklu adayların, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilerek, ÖYS testine 

girmek üzere Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. 

Başvurusu kabul edilen adaylar 400 m Koşu Testi ’ne tabii tutulurlar (Kadın ve Erkek 

Adaylar; 400 metre koşu testinden puan almak zorundadır. Kadınlarda 95.00 sn. ve üstü, 

erkeklerde 75.00 sn. ve üstü koşan adaylar elenir). Adayların sınavı Hasan Doğan 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde 

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu'nda yapılacaktır. 

Gerekli duyurular yüksekokulumuz web sayfasından (http://besyo.karabuk.edu.tr)  

yapılacaktır. 400 m Koşu Testi sonucuna göre (istenilen baraj derecesine sahip olanlar) 

yüksekokulumuza kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler tespit 

edilerek ilan edilir, “Spora katılım için yapılan muayenesinde herhangi bir engel teşkil 

eden durum bulunmamaktadır” ibaresi bulunan sağlık raporu ile kayıtları tamamlanır. 

 

➢ Yabancı uyruklu adaylar için sportif özgeçmiş puanlaması yapılmayacak, bu 

adaylar sadece 400 m Koşu Testi sonucuna göre değerlendirmeye alınacaklardır.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI  

1. T.C. vatandaşı olmak, 

2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na başvuracak tüm adaylar için (milli 

sporcular ve engelli adaylar dahil), Y-TYT (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınır) sıralaması ilk 800.000’de yer almak, 

3. Antrenörlük Eğitimi Programı’na başvuracak adaylar için YKS 1. Aşama TYT sınavı 

puan türünden en az 160 puan almak, engelli adaylar için, en az 100 puan almak, milli 

sporcular için en az 150 puan almak,  

4. Engelli kontenjanına başvuracaklar hariç tutulmak üzere adayın sağlık ve fiziksel 

açısından herhangi bir engelinin bulunmaması,  

http://besyo.karabuk.edu.tr/
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5. Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumu’ndan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış 

olmamak,  

6. YKS’ye girmiş ve yukarıda belirtilmiş olan asgari puanları almış tüm lise mezunları, 

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına 

Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurusunda bulunabileceklerdir.  

 

Not 1: 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna 

katılmadan 2021-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara 

başvurmak isteyen adaylar da dahil) 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu 

adaylardan 2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle 

kullanamayacaktır. 

Not 2: Ayrıca bir önceki yıl sınavsız olarak 2 yıllık ön lisans programlarına yerleşen 

adaylar bu durumu yerleştirildikleri yıla ait sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek 

zorundadırlar. Aksi takdirde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen tüm adaylar 

gibi Orta Öğretim Başarı Puanının oranı düşürülerek hesaplama yapılacaktır.   

Not 3: 31 Mart 2012 tarihinden önce spor lisesine kayıt yaptıran adayların ise ek puan 

alabilmesi için lise kayıt tarihini gösterir resmi belge getirmeleri zorunludur.  

Not 4: Adayın beyan ettiği belgelerden herhangi birinde usulsüzlük tespit edilmesi 

halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem 

başlatılacaktır.   

ÖN KAYIT (ONLİNE) İSTENEN BELGELER  

Adaylar ön kayıt başvurusunu http://besyo.karabuk.edu.tr sitesinden ilan edilen link 

üzerinden online olarak yapacaktır. Aday elden herhangi bir evrak teslimi yapmayacaktır.  

1. YKS sınav sonuç belgesi, 

2. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı,  

3. Vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun 

olmalı, adayın son 6 aylık durumunu göstermelidir, 

4. 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),  

5. Milli sporcular için, milli sporcu belgesi. Milli Sporcuların, ilgili özerk veya resmi 

federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve 

yıldız, genç, büyükler kategorileri gibi millilik kategorisi belirtilen) millilik belgesini ön 

kayıt aşamasında sisteme yükleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6. Engelli adaylar için, “engelli sağlık kurulu raporu” aslı veya onaylı fotokopisi.  
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7. Antrenörlük eğitimi programına başvuracak adayların sportif özgeçmiş tablosunda yer 

alan branşlarda varsa onaylı özgeçmiş belgeleri. Bu belge e-devlet üzerinden alınmış 

(karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır) veya Spor Genel 

Müdürlüğü, ilgili Federasyonun ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Lisans 

Tescil Biriminden alınmış ıslak/elektronik imzalı olmalıdır.  

8. Engelli milli sporcu başvurusu yapan adaylar, ilgili federasyonlardan Milli Sporcu 

Belgesi alacaklardır.  

9. Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni, ilgili linkten erişilip, ıslak imzalı olarak sisteme 

yüklenecektir.  

10. Sağlık durumu beyan formu ilgili linkten erişilip, ıslak imzalı olarak sisteme 

yüklenecektir.  

* Sisteme yüklenen her tür belgenin adayın kesin kayıt hakkı kazanması halinde 

belgelerin ibraz edilememesi durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir. 

* Ön kayıtta istenen belgelerin orijinalleri taratılarak online sisteme yüklenmelidir. 

Belgeler ıslak imzalı ve renkli taranmış şekilde sisteme yüklenmelidir. Sisteme yüklenecek 

belgenin okunurluğundan adayın kendisi sorumludur. Söz konusu belgelerin hatalı ya da 

okunamaması durumunda adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. 

*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 

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

programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları gibi bazı kamp derslerini 

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

eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun 

kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

SINAVA BAŞVURULAR  

Özel yetenek sınavına başvuru için ön kayıtlar Karabük Üniversitesi Hasan Doğan 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfası (https://besyo.karabuk.edu.tr) üzerinden 

yapılacaktır. Ön kayıtlar 08 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 12 

Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. 

SINAVA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER  

1. Sınava girecek tüm adayların fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, fotoğraflı T.C. Nüfus 

Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik 

numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş 

fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle sınava gelen aday özel 

yetenek sınavına alınmayacaktır). 

2. Ön kayıt başvuru formu. 
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3. Sportif Özgeçmiş Puanı (SÖP) başvurusu bulunan adaylar, SÖP onayı için puana esas 

evrakların asıllarını yanında bulundurmaları ve sınav öncesi Gökşen M. YÜCEL spor 

salonunda hazır bulunan ilgili komisyona onaylatmaları ve teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

4. Millilik kontenjanından faydalanmak istemeyen milli adaylar Yüksekokul web sayfası 

(https://besyo.karabuk.edu.tr) ulaşabilecekleri başvuru dilekçesini koordinasyon parkuru 

öncesi sınav komisyonuna elden teslim etmesi gerekmektedir.  

SINAV TARİHİ 

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na müracaat eden adaylar 

koordinasyon parkur sınavına alınacaklardır.  

• Koordinasyon parkur sınavları 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olup başvuru 

sayısı dikkate alınarak sınav bitiş tarihi belirlenecektir. Yapılacak olan program ve sınav 

günlerine ait sınava girecek aday listeleri yüksekokulumuz web sayfasından online 

kayıtlar sonrası duyurulacaktır. Yabancı uyruklu adaylar için sınav tarihi Hasan Doğan 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 

tarihlerde Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu'nda 

yapılacaktır. Aday bazlı sınav programı ön kayıtlar sonrası 12 Ağustos 2022 tarihinden 

sonra Yüksekokulumuz web sayfasından duyurulacaktır. Adayın ayrıca ön kayıt sistemi 

üzerinden randevu almasına gerek yoktur.  

• Adayların özel yetenek sınavı için web sayfası üzerinden duyurulan gün sınavın 

yapılacağı yere “Sınava Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler” başlığında yer alan 

belgeler ile birlikte Üniversitemiz Merkez Kampüsü’nde bulunan Gökşen M. YÜCEL 

Spor Salonuna gelmeleri gerekmektedir. Duyurulan tarihte sınava gelmeyen adaylar 

sınav giriş haklarını kaybedeceklerdir.    

•  

SINAV YERİ  

Özel Yetenek Sınavı Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunan Gökşen M. 

YÜCEL Spor Salonu’nda yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

ÖZEL YETENEK KOORDİNASYON PARKUR SINAVI 

 

  

KOORDİNASYON PARKUR TESTİ  

Koordinasyon Testi adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup, testin sınav 

hesaplanmasındaki ağırlığı Antrenörlük Eğitimi Programı için %30’dur. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı için “Özel Yetenek Sınavı Puanının Hesaplanması” başlığında 

belirtilen hesaplama sistemine göre hesaplanacaktır. Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptıran 

tüm adayların, koordinasyon parkur testine girip testi bitirmesi zorunludur. Bu testi 

tamamlayamayan, kendi isteğiyle bırakan ya da sınav kurallarına uymayıp diskalifiye edilen 

adayların Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı hesaplanmayacak olup, değerlendirmeye 

alınmayacaklardır.  

1. Aday fotosel cihazlarının arasından geçerek zamanı başlatır ve engeller arasında slalom 

yapar. Aday engelleri herhangi bir sebeple düşürdüğü durumda (bilinçli ya da bilinçsiz) 

1 sn cezası ile cezalandırılır. Slalom sırasını atlayan aday bu istasyonun en başına 

dönmek zorundadır aksi durumda aday diskalifiye edilir.   

2. Bu istasyonda öne-sağa-öne-sola-öne olmak üzere 5 adet çift ayak sıçrama yapar. Bütün 

sıçramalar çift ayakla yapılmak zorundadır. Yere düşüşler tek ayakla olabilir. Her tek 

ayak sıçrama 1 sn ile cezalandırılır.   
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3. Aday bu bölümde belirtilmiş alanda koşu yaparak diğer bölüme geçer.   

4. Aday istediği ayakla başlamak şartıyla (sağ-sol veya sol-sağ) tüm dairelerin içine sırayla 

basmak zorundadır. Dairelerin içine basılmayan her adım 1 sn cezası ile cezalandırılır.   

5. Üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek 

zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli 

kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır.   

6. Aday belirtilen alanda koşu yaparak bitiş noktasındaki fotosellerin arasından geçerek 

sınavı tamamlar.   

7. Aday kendisine avantaj sağlayacak şekilde bilinçli olarak parkur ihlalinde bulunur ve 

belirlendiği şekliyle testi tamamlamaz ise diskalifiye edilir.  

 

*Not: her adayın bir test hakkı vardır. 

 

SINAVDA UYGULANACAK TEDBİRLER 

1. Sınavın yapılacağı alana adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. 

2. Adaylar sınavın yapılacağı salona görevli personelin duyurusuyla belirli sayıdaki gruplar 

halinde alınacaktır. 

3. Sınav süresince elektronik ve görüntüleme cihazlarıyla sınav kayıt atına alınacak olup 

itirazların değerlendirilmesinde kurumun kayıtları incelenecektir. Sınavda bulunan 

adayın etkilenmemesi adına adaylar sınav salonuna görüntüleme cihazı ile 

giremeyecektir. 

4. Sınav süresince sınav süresini bekleyen adaylar tarafından adayın sınavını (olumlu-

olumsuz) etkileyecek gürültü vb. etkenlere izin verilmeyecektir. 

5. Teknik aksaklık vb. adayın sorumluluğunda olmayan durumlar sonucunda sınav süresi 

etkilenen adaylar için Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli işlemi yapacaktır. 

6. Sınav Karabük Üniversitesi 3 Nisan TV Youtube kanalından canlı olarak 

yayınlanacaktır. Karabük Üniversitesi 3 Nisan TV 

7. Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, tişört 

ve spor ayakkabısı vb. giymelidir. 

8. Adaylar, kendilerine verilen tarih ve saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri 

gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav alanının önünde kendileri için ayrılacak 

bölümde hazır bulunmak zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını 

kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. 

9. Adaylar sınava sistemden kendilerine verilen göğüs sıra numarasına göre (önce kadın 

sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır. Adaylar sınava girişlerinde, “Sınava Gelirken 

Getirilmesi Gereken Belgeleri” getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek 

https://www.youtube.com/c/Karab%C3%BCk%C3%9Cniversitesi3NisanTV
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zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar. Bir adayın yerine 

başkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrolü yapılacaktır. Başkasının 

yerine sınava girmeye kalkışanlar saptandığında adayın sınavı geçersiz sayılarak, durum 

adli makamlara ve ilgili yükseköğretim kurumlarına bildirilecektir. 

10. Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak 

zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı 

hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar verdikleri, hakemlere ve diğer 

görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç 

edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler 

yetkili birimlere bildirilecektir. 

11. Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda 

kullanılan YKS Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması 

durumunda, OBP’si yüksek olan aday tercih edilir. 

12. Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda, sınav yerinde, 

sınav parkurunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda gerekli değişikliği 

yapma hakkını saklı tutar. 

13. Sınavlarda testleri tamamlamadan bırakan adaylara (Teknik bir arızaya bağlı olmadığı 

takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. 

14. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

15. Sınav Düzenleme Kurulu’nun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği 

ve adaylara duyuracağı diğer kurallara, yapacağı duyurulara adaylar uymak 

zorundadırlar. 

16. Adaylar veya yakınları; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine ve diğer 

adaylara herhangi bir şekilde sözlü veya fiili saldırıda bulunması halinde aday sınavdan 

ihraç edilecektir. 

17. Sınav Komisyonu ve Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu gerektiğinde ilan edilmek 

suretiyle sınav ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Sınav 

Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek durumundadırlar. Sınav ile ilgili her 

türlü anlaşmazlık durumunda Üst Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Sınav yukarıdaki 

hükümler çerçevesinde yapılacaktır ve sınava girmek için online ön kayıt yaptıran 

adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ HESAPLANMASI  

Adayın Başarı Puanının Hesaplanması;  

a) Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında YKS 2022 Sınav Kılavuzu esas 

alınacaktır.  
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b) Adayın eğer varsa “Sportif Özgeçmiş Puanı” (SÖP, Sportif Özgeçmiş Puan tablolarında 

belirtilen puanlar) ve beceri-koordinasyon testinden elde ettiği puanlar (ÖYSP), YKS 

2022 kitapçığında belirlenen sisteme göre standart puana çevrilecektir.  

c) Adaylar elde ettikleri puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.  

d) Antrenörlük Eğitimi Programına alınacak adayların Özel Yetenek Sınav Puanları 

(ÖYSP), varsa Sportif Özgeçmiş Puanları ile beceri-koordinasyon testine ait sınav 

puanının toplamına göre belirlenecektir.  

Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması;  

Özel Yetenek Sınavı Puanının Standart Puana (SP) (T Puanı) Dönüştürülmesi 

Özel yetenek sınav puanının ağırlıklı olarak hesaplanabilmesi için puanlar aşağıdaki 

formül yardımıyla standart puanlara çevrilir.  

 

 

Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması 

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuran adayların Koordinasyon Testi 

skorları standart puana (SP) dönüştürülüp adayların Özel Yetenek Sınav Puanı Standart 

Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanır.  

• Engelli adayların Sportif Özgeçmiş puanı hesaplanarak ÖYSP oluşturulur.  

• Antrenörlük Eğitimi programına başvuran adayların Sportif Özgeçmiş Puan 

Tablosundan aldıkları SÖP puanları ve Koordinasyon Testi puanları ÖYSP olarak 

değerlendirilir ve bu puanlar standart puana dönüştürüldükten sonra aşağıdaki formülle 

ÖYSP-SP hesaplanır. 

 

ÖYSP-SP = (0.70 x SÖP-SP) + (0.30 x Koordinasyon-SP)  
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Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması  

Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra Yerleştirme Puanları (YP) her bir 

program için aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor/alan kol bölümü mezunları ve Spor 

alan/kol bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. 

 

a) 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 kaydolan adaylar için uygulanmayacaktır):  

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:  

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

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınav sonucu kaydolan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir.  

ÖSYM tarafından değerlendirme yönteminde sonradan yapılacak değişiklikler dikkate 

alınacaktır. 

İTİRAZLAR  

➢ Sınavla ilgili her türlü itirazlar Karabük Üniversitesi BESYO sınav itiraz kuruluna 

gerekli başvuru dilekçesi ve ilgili alındı verildi tutanağı ile 500 TL yatırarak yapılacaktır. 

Aday sınav uygulamasına itirazını sınava girdiği gün yapmak zorundadır. (Karabük 

Üniversitesi Döner sermaye işletme Müdürlüğü hesabına (Ziraat Bankası Karabük 

Şubesi IBAN: TR17 0001 0004 2551 7219 6550 80), “Aday Adı Soyadı- Sınav itiraz 

ücreti” açıklamasıyla) 

➢ Sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlarda ise Karabük Üniversitesi Döner sermaye 

işletme Müdürlüğü hesabına (Ziraat Bankası Karabük Şubesi IBAN: TR17 0001 0004 

2551 7219 6550 80), “Aday Adı Soyadı- Sınav itiraz ücreti” açıklamasıyla 500 TL 

yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliği’ne yapılacaktır. Sınav 

sonuç listelerine itirazlar ilanı takip eden 5. iş gününün mesai bitimine kadar yapmak 

zorundadır. 

➢ İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir aksi takdirde ücret 

üniversite bütçesine aktarılacaktır.  
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SONUÇLARIN İLANI  

Sonuçların İlanı;  

➢ Özel Yetenek Sınavı puanı Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu’nun onayından sonra belirlenen bir tarihte açıklanır.   

➢ Özel Yetenek Sınav Sonuçları her iki bölüm ayrı ayrı puanlanarak öğretmenlik ve 

antrenörlük adı altında ayrı iki liste halinde yayımlanacaktır. 

➢ Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklanmadan önce adayların ÖYS testi dereceleri ilan 

edilir. ÖYS sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 

onayından sonra belirlenen bir tarihte açıklanır. 

➢ Sınavla ilgili her türlü duyuru ve sonuçların ilanı, https://besyo.karabuk.edu.tr 

adresinden yapılacaktır.  

 

*Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.  

 

YÜKSEKOKULA KAYITLAR  

Yüksekokula Kesin Kayıtlar;  

➢ Özel yetenek sınavı sonucunda, elde ettiği yerleştirme puanı (YP) en yüksek olan 

adaydan başlayarak sıralama yapılacaktır.  

➢ Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve 

hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

➢ Kesin kayıt işlemleri asil listede yer alan adaylar için 5 – 6 Eylül 2022 tarihleri arasında, 

yedek adaylar için 7 – 8 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içinde 

Yüksekokulumuzda hazır bulunan adaylar arasından sıralı isim okuma yöntemiyle 

kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır. Asil adayların kesin kayıt tarihlerinin  son günü 

saat 17:30’da boş kalan kontenjanlar açıklanacak olup, asil adayların kesin kayıt 

tarihlerinden sonra mesai saatinde başlamak üzere ilan edilen yedek adaylara iki (2) iş 

günü kayıt süresi tanınacaktır. Bu süre ikinci günün mesai bitiminde (saat 17:30’da) sona 

erecektir. 

➢ Yedek adaylar için tanınmış sürenin sonunda (2. gün saat 17:30) boş kontenjan kalması 

durumunda, Yüksekokul Müdürlüğünde kayıt için gerekli evraklarla hazır bulunan 

yedek adayların liste sıralaması gözetilerek ve boş kontenjan sayısı dikkate alınarak 

kontenjanlar dolana kadar sırasıyla kayıtları yapılır. Sırası geldiği halde hazır 

bulunmayan adayın yerine bir alt sıradaki yedek adayın kaydı yapılır. Bu usul sonucunda 

da boş kontenjan kalması durumunda, takip eden ilk iş günü saat 14:00’da Yüksekokul 

Müdürlüğünde kayıt için gerekli evraklarla hazır bulunan yedek adayların liste 

https://besyo.karabuk.edu.tr/
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sıralaması gözetilerek ve boş kontenjan sayısı dikkate alınarak kontenjanlar dolana kadar 

sırasıyla kayıtlar yapılır. Sırası geldiği halde hazır bulunmayan adayın yerine bir alt 

sıradaki yedek adayın kaydı yapılır. Bu şekilde sırası geçen aday kayıt hakkından feragat 

etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

➢ “Yedek Kayıt Kontenjanı” Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web 

adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden duyurulur. Adaylara ayrıca şahsen 

bir duyuru yapılmaz. 

➢ Milli, Milli engelli ya da engelli kontenjanlarında yeterli başvuru olmaz ya da herhangi 

birinde boş kontenjan kalır ise bu kontenjanlar kendi aralarında (milli engelli ve engelli) 

aktarımla tamamlanacak olup buna rağmen kontenjanların boş kalması durumunda, ilan 

edilen genel kontenjanlara, öncelik kadın adayda olmak üzere bir kadın bir erkek sırası 

ile aktarılır, Birden fazla programın listesinde yer alan aday, bir programa kaydını 

yaptırdığında diğer programın listesinden silinecektir. Bu adaylardan herhangi bir 

programa kayıt yaptıran aday, kayıt süresi içinde bile olsa kayıt hakkından vazgeçip 

diğer programa kayıt hakkı talep edemez. 

➢ Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen milli 

kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan kadın ve erkek yedek aday 

listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır. 

➢ Yerleştirme puanına göre sıralanan adaylara puan önceliğine göre program seçme hakkı 

verilecektir. Başarı sıralamasında önde olan aday, programların şartlarını sağladığı 

takdirde, TYT puanı (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için Y-TYT 

sıralaması) ve sıralaması doğrultusunda istediği programa önce girme hakkına sahip 

olacaktır.  

➢ Programların kontenjanının dolmaması durumunda cinsiyet kontenjanları arasında geçiş 

yapılabilecektir.  

➢ Kayıt işlemleri ile ilgili ilanların yüksekokulumuz web sayfası üzerinden takibi adayın 

sorumluluğundadır.  

Yüksekokulumuz şahsen duyuru yapmak zorunda değildir.  
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KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER  

1. YKS 2022 sonuç belgesi,  

2. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,  

3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  

4. İki (2) adet 4 x 6 ebatlarında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık 

kıyafet yönetmeliğine uygun),  

5. Sağlık Raporu (Spora katılım için yapılan muayenesinde herhangi bir engel teşkil eden durum 

olmadığını bildirir ifade) 

6. 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum 

belgesi  

7. Adayın ön kayıt aşamasında beyan ettiği sportif özgeçmiş belgelerinin asıllarını kesin 

kayıt aşamasında teslim edilmesi gerekmektedir.   

Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya 

belgeler (spor özgeçmiş puanını gösterir belge de dahil) ile kaydını yaptırmış olanların bu 

durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri 

derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLECEK OLİMPİK SPOR BRANŞLARI 

Yaz Oyunları Spor Dalları Kış Oyunları Spor Dalları 

Atıcılık Kar Sporları (7 Spor Dalı) 

Atletizm Alp Disiplini 

Badminton Biatlon 

Basketbol Kayakla Atlama 

Binicilik Kayaklı Koşu 

Bisiklet Kuzey Kombine 

Boks Serbest Stil Kayak 

Jimnastik Snowboard 

Hokey   

Eskrim Buz Sporları (5 Spor Dalı) 

Futbol Artistik Buz Pateni 

Güreş Buz Hokeyi 

Golf Curling 

Halter Kısa Mesafe Sürat Pateni 

Hentbol Sürat Pateni 

Judo   

Kano Kızak Sporları (3 Spor Dalı) 

Kürek Kızak 

Masa Tenisi Skeleton 

Modern Pentatlon Yarış Kızağı 

Okçuluk   

Ragbi   

Su Sporları   

Taekwondo   

Tenis   

Triatlon   

Voleybol   

Yelken   

Beyzbol/Softbol*, Dalga Sörfü*, Kaykay* 

Karate*, Sportif Tırmanış* 

  

*2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Programında yer alan sporlar 

 


