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Sevgili öğrenci adayları, 

Bingöl Üniversitesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Spor Bilimleri Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci 

alımı yapılacaktır. Bu öğrencilerin seçimi ise Özel Yetenek Sınavı prosedürüne göre 

gerçekleştirilecektir. Seçme sınavlarının kuralları ÖSYM tarafından belirlenmekte ve Özel 

Yetenek Sınavı bu kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Elinizdeki kitapçık, Üniversitemiz 

Spor Bilimleri Fakültesine ait olan sınava başvuru sürecinden temel sınav kuralları ve başarı 

tespitine kadar yürütülecek olan sınav usul esaslarını içeren “Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”dur. 

Bu kılavuz ile bedensel yeteneklerin öne çıkarıldığı akademik ölçüm tekniklerine göre en doğru 

öğrencilerinin seçimine imkân sağlanmış olacaktır. 

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bedensel yeteneklerin nesnel kriterlerle 

ölçülerek değerlendirildiği bir süreç dâhilinde ülkemizin spor eğitimine ve sportif başarılarına 

büyük katkı sağlayacağını umuyorum. Bu vesileyle Özel Yetenek Sınavı’na giren bütün öğrenci 

adaylarımıza başarılar diliyorum. 

  Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 

 Bingöl Üniversitesi Rektörü
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Sevgili gençler, 

Üniversitemiz son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok alanda büyük atılım ve 

gelişmeler göstermektedir. Bu gelişmeler sportif faaliyetlere de yansıyarak övünç kaynağımız 

olmuştur. Ayrıca sportif faaliyetler insanların çok yönlü gelişimine katkı sağlayarak onları 

hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sistemlerinin önemli bir parçası durumuna 

gelmiştir. Birçok branşta başarılı sporcu yetiştirilmesinde bilgili antrenörler ve eğitim sürecinden 

sorumlu nitelikli öğretmenlerin katkısı tartışılamaz bir gerçektir.  

Hem akademik hem de sportif faaliyet süreçlerinden sizleri aramızda görmek için Spor Bilimleri 

Fakültemiz 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı 

yapacaktır.  

Düzenlenecek olan Özel Yetenek Sınavı’na yönelik tüm uygulama esaslarına Bingöl Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. Fakültemizin çok 

değerli öğretim elemanları, idari personeli ve tüm çalışanları adına sizlere başarılı bir sınav 

süreci geçirmenizi temenni eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. 

Prof. Dr. Yunus ESEN 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

GENEL BİLGİLER 

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,  25.06.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılından 

itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu ve 2809 

Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddeleri gereğince, 25 

Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 

Bingöl Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor 

Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.12.2012 tarihli 

toplantısı ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bingöl 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin açılması uygun 

görülmüştür. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli toplantısı ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 

Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi 

uyarınca Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Rekreasyon 

bölümünün açılması uygun görülmüştür. 

 

1) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan 

nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektedir. Bölümde hareket ve antrenman, 

sporda psiko-sosyal alanlar ve spor bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. 

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile 

dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez taşra teşkilatında, engellilere yönelik 

sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler. 

 

2) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor eğitimcilerini 

yetiştirmektedir. Bölümde, hareket ve antrenman, spor-sağlık ve spor bilimlerinde teorik derslere 

ve uygulamalara yer verilir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 
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antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü 

gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler. 

 

3) SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor yöneticileri 

yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra teşkilatının 

öğretim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve 

tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde 

sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve 

uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel, kamu kuruluşlarında ve yerel 

yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 

organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. 

Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikli spor yöneticilerini yetiştirirken hukuk, işletme, 

yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konuları da içermektedir. 

 

4) REKREASYON BÖLÜMÜ 

Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve 

ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve rekreasyon alanında 

yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının 

gelişimine katkıda bulunmak için mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmeni 

yetiştirmektir. Mezunlar, Üniversitelerin beden eğitimi ve spor, spor bilimleri ve teknolojisi 

yüksekokul/fakültelerinin rekreasyon bölümleri, sağlık kültür ve spor daire başkanlıklarına bağlı 

öğrenci kulüpleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 

teşkilatları, gençlik merkezleri, özel kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, spor turizm sektörü, 

sportif animasyon, park ve rekreasyon alanlarında görev alabilirler. 
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BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak 

(Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder), 

3) Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle okulla ilişiği kesilmiş 

olmamak,  

4) 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 dâhil) 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-

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

kullanamayacaktır.) (2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu-s.10). 

 

5) 2022 YKS 1. Oturum TYT puan türünden en az 160.00 (orta öğretim başarı puanı 

eklenmeden) puan almış olmak, 

6) Ortaöğretim kurumlarının spor liselerinden mezun adayların 2022 YKS 1. Oturum TYT puan 

türünden en az 150.00 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) puan almış olmak, 

7) Herhangi bir spor branşında milli olan sporcuların 2022 YKS 1. Oturum TYT puan türünden 

en az 140.00 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) puan almış olmak, 

8) Bedensel engellia, görme engellib, işitme engelic, zihin yetersizliği/mental retardasyonuç, 

otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozuklukd durumunda olanlar 2021-2022 YKS 1. 

Oturum TYT puan türünden en az 100.00 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) puan almış 

olmak, 

9) Adayların, 2022-YKS’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru 

yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir 

(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Bedensel engelli, görme engelli, 

işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum 

bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, 

sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını gösteren “engelli 

sağlık kurulu raporu” getireceklerdir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 

başvuracak Engelli adayların da (Bedensel engellia, görme engellib, işitme engelic, zihin 

yetersizliği/mental retardasyonuç, otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozuklukd) Y-
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TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının 

başarı sırası dikkate alınır.) gerekmektedir.  

aDüzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan adaylar. 

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

cDüzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak üzere 

süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

çEngel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan adaylar. 

dEngel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması 

(ICD) kodları dâhilinde otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan 

adaylardan; 

1) F84.0: Çocukluk otizmi, 

2) F84.1: Atipik otizm, 

3) F84.2: RETT sendromu, 

4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu vb.), 

5) F84.5: Asperger sendromu, 

6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, olanlar. (Dayanak için tıklayınız). 

 

Önemli Not: Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı için ücret 

alınmamaktadır. 

 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖNEM ARZ EDEN AÇIKLAMALAR 

1) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) 

ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, 

RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın 

yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu 

puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda 

belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında 

yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların 

kayıtları yapılır. (2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, s.34) 

2) Adaylar, internet üzerinden çevrimiçi yapılan başvuruda, kişisel bilgileri içeren ve başvuru 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-13.htm
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bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu oluşturacaklardır. 

Ancak ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili 

raporlarını koordinasyon sınavı öncesinde Sınav Yürütme Komisyonuna ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

3) Adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Çocuklar için Özel Gereksinim 

Değerlendirmesi (ÇÖZGER) veya Engelli Sağlık Kurulu Raporunu (ESKR) getirmeleri 

zorunludur. Özel Yetenek Sınavı Öncesi resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen adayların Özel 

Yetenek Sınav Sonuçları dikkate alınmaz, puanlanmaz ve başvurusu kabul edilmez. 

4) Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP), Engelli adaylar için düzenlenen 20 mt düz koşu 

testinden aldığı puan olacaktır. 

5) Engelli adayların TYT puanı 100 ve üzeri olması kaydıyla, adaylar arasında eşit puanların 

olması durumunda, Sınav komisyonu tarafından TYT puanı en yüksek olan adaya kayıt önceliği 

verilir. 

 

SINAV KAYDI VE ÖN ELEME 

Sınav kayıtları çevrim içi (on-line) olarak yapılacaktır. Sınav kayıtları tamamlandıktan sonra ön 

eleme yapılarak özel yetenek sınavına girecek adaylar belirlenecektir. Bu sayı, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü programları için belirlenen 

öğrenci kontenjanlarının 5 katı olarak belirlenecektir. Spor Lisesi Mezunları, Millî Sporcu ve 

Engelli Adaylar için ön eleme yapılmayacak olup, başvuran adayların tamamı sınava alınacaktır. 

Ön eleme adayların TYT puanları dikkate alınarak yapılacaktır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için belirlenen öğrenci 

kontenjanlarına sınav kaydı yaptırarak ön elemeyi geçen adayların özel yetenek sınavına 

katılmaması durumunda sınav kaydı için yedek aday listesi ilan edilmeyecektir. 
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ÖN KAYIT (ONLİNE BAŞVURU)  

Özel yetenek sınavına başvuru yapacak adaylar http://ozelyetenek.bingol.edu.tr web adresi 

üzerinden istenen bilgileri eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir. 

 

SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER 

1) Başvuru formu (web adresi http://ozelyetenek.bingol.edu.tr üzerinden yapılan başvuru 

tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak 

hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu), 

2) Sağlık raporu; herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması yeterlidir. 

Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına ve 

fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, 

diploma numarası ve imzası yer almalıdır. 

3) Spor alan / kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul 

müdürlüğü tarafından onaylı), 

4) Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından 

verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı, aslının noter onaylı sureti veya e-

devlet kare kodlu sureti dikkate alınacaktır (Millilik Belgeleri T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen A, B veya C 

(En az 5 ülkenin katılımının olduğu kategorileri dikkate alınır). Milli sporcu olarak başvuran 

adayların sınav öncesi bu belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5) Engelli adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Çocuklar için Özel Gereksinim 

Değerlendirmesi (ÇÖZGER) veya Engelli Sağlık Kurulu Raporunu (ESKR) getirmeleri 

zorunludur. Özel Yetenek Sınavı Öncesi resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen adayların Özel 

Yetenek Sınav Sonuçları dikkate alınmaz, puanlanmaz ve başvurusu kabul edilmez. 

6) Lise diploması fotokopisi (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı), 

7) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

9) 2021-2022 YKS 1. Oturum TYT belgesinin fotokopisi, 

 

Not: Adaylar, istenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik 

kontrol memuruna teslim edeceklerdir. 

http://ozelyetenek.bingol.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

Fakültemiz bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine aşağıda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. 

Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanları 
 

Bölümler 

 

 

Kadın 

 

 

Erkek 

 

Milli Sporcu Engelli Sporcu 
Toplam 

K E K E 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
11 21 2 2 2 2 40 

Antrenörlük Eğitimi 16 24 2 3 2 3 50 

Spor Yöneticiliği 8 16 1 2 1 2 30 

Rekreasyon Merkezi yerleştirme ile alım yapılmaktadır. 50 

GENEL TOPLAM 35 61 5 7 5 7 170 

Önemli Notlar:  

1) Adaylar her bölüm için (Rekreasyon bölümü hariç) açılan kontenjan sayısının 5 katı kadar ön 

elemeyle Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Spor Lisesi Mezunları, Millî Sporcu 

ve Engelli Adaylar için ön eleme yapılmayacak olup, başvuran adayların tamamı sınava 

alınacaktır. 

2) Özel Yetenek Sınavında Engelli Aday ve Milli Sporcu kontenjanları dolmadığı takdirde, 

kontenjanlar normal adaylara aktarılacaktır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TARİHLER 

TARİH AÇIKLAMA YER 

8-17 Ağustos 2022 Ön Kayıt Online Başvuru 

http://ozelyetenek.bingol.edu.tr 

web adresinden online olarak 

yapılacaktır. Kayıt işlemi 17 

Ağustos 2022 Mesai bitimine 

kadar sürecektir. 

19 Ağustos 2022 
Özel Yetenek Sınavına Girecek 

Adayların İlanı 

http://www.bingol.edu.tr 

Üniversitenin Web Sayfası 

Duyurular Kısmında 

Görebileceklerdir. 

23 Ağustos 2022 
Özel Yetenek Sınavı 

(Kadın Adaylar) 

Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor 

Salonu 

24-26 Ağustos 2022 
Özel Yetenek Sınav  

(Erkek Adaylar) 

Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor 

Salonu 

http://www.bingol.edu.tr/
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26 Ağustos 2022 

 

 

Yerleştirme Puanlarının (YP) 

İlanı 

http://www.bingol.edu.tr 

Üniversitenin Web Sayfası 

Duyurular Kısmında 

Görebileceklerdir. 

29 Ağustos 2022 Sınav Sonuçlarına İtiraz 

29 Ağustos 2022 Saat: 17:00’a 

kadar eğer var ise adayların 

itirazları kabul edilir. 

31 Ağustos 2022 
Sınav Sonuçlarına Yapılan 

İtirazların Değerlendirilmesi 

31 Ağustos 2022 tarihinde 

Sınav İtiraz Komisyonu 

görüşerek karara bağlar, 

adaylara bildirir. 

1-2 Eylül 2022 

Yerleştirme Puanı Belirlenen 

Adaylar Girmek İstedikleri 

Bölümler İçin Tercihler 

Yapacaklardır. 

http://ozelyetenek.bingol.edu.tr 

web adresinden tercih işlemini 

online olarak yapılacaktır. 

Tercih işlemi 2 Eylül 2022 

Saat: 17:00’a kadar sürecektir. 

2 Eylül 2022 
Kesin Kazananlar Listesinin 

İlanı 

http://www.bingol.edu.tr 

Üniversitenin Web Sayfası 

Duyurular Kısmında 

Görebileceklerdir. 

5-6 Eylül 2022 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünü 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihleri 

Bingöl Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde 

yapılacaktır. 

7-8 Eylül 2022 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümünü Kazanan 

Adayların Kesin Kayıt 

Tarihleri 

Bingöl Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde 

yapılacaktır. 

9 Eylül 2022 

Spor Yöneticiliği Bölümünü 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihleri 

Bingöl Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde 

yapılacaktır. 

9 Eylül 2022 
Yedek Kazanan Adayların 

İlanı 

http://www.bingol.edu.tr 

Üniversitenin Web Sayfası 

Duyurular Kısmında Saat: 

17.00’de Görebileceklerdir. 

12-13 Eylül 2022 
Yedek Kazanan Adayların 

Kesin Kayıt Tarihleri 

Bingöl Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde 

yapılacaktır. 

 

 

http://www.bingol.edu.tr/
http://www.bingol.edu.tr/
http://www.bingol.edu.tr/
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ÖNEMLİ NOTLAR 

1) Her aday sınava kendisine verilen aday göğüs numarası ile katılmak zorundadır. 

2) Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav 

kimlik kartları ile birlikte, T.C. kimlik kartı veya vukuatlı T.C. kimlik kartı örneğini yanlarında 

taşımak zorundadırlar. 

3) Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik fotosel sisteminin başlaması ve durması 

gerekmektedir. Elektronik fotosel bitiş kapısından geçilirken adayın vücudunun tamamının iki 

kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında tüm vücudun kapıdan 

geçmeyerek (alttan ya da üstten geçilmesi) elektronik fotosel durdurulmaması süreyi devam 

ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve süre durmaz ise aday hakkını 

kullanmış sayılarak, fotosel durduğu andaki test süresi kayıt edilir. 

4) Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde sınav üst komisyonu tam 

yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan 

değişikliklere itiraz edemezler. 

5) Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Sınav salonu içindeki sınavların izlenebilmesi 

için sınav salonu dışında, belirlenen yerde kurulacak olan sinevizyondan veya internet üzerinden 

izleyebileceklerdir. 

6) Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği 

kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.  

7) Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst komisyonunun kararları geçerlidir. 

8) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez. 

9) Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar; 

(sportmenliğe aykırı her türlü davranış, komisyon üyeleri, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya 

fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme vs) sınav yürütme 

komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun yanında aday hakkında yasal 

işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir. 

10) Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk) adaylara (teknik bir 

arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı ve bu testten puan verilmez ve 
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yerleştirmede dikkate alınmaz. 

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

 

Önemli Not: Özel Yetenek Sınavı için adayların sıra numaraları dikkate alınacak ve 

sırasını kaçıran adaya gerekçe her ne olursa olsun kesinlikle sınava girme hakkı 

verilmeyecektir. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI 

TEMEL BECERİ PARKURU 

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022 Özel Yetenek Sınavı başlangıç ve bitişinde 

fotosel olan ve 4 istasyonlu bir parkurdan oluşmaktadır.  

Başlangıç Fotoseli: Aday fotoselin 30 cm arkasında başlangıç için pozisyon alacak ve hazır 

olduklarında parkura başlayacaktır. 

1. Labirent Koşusu: Adaylar her turu 20 metre olan 5 kulvarlı bir labirent koşusundan geçer. 

Adayın dönüşlerde konilerden tutması ve parkur düzeneğini bozması yasaktır. Koşu esnasında 

parkur düzeneğini bozan aday bozduğu kısmı düzeltmekle mükelleftir. Kulvar atlayan aday 

koşudan diskalifiye edilir. Bu istasyonu başarıyla tamamlayan aday algı top taşıma istasyonuna 

geçiş yapar. 

2. Algı Top Taşıma: Bu test sırasında 4 farklı renge (sarı, kırmızı, mavi ve siyah) sahip olan 

sağlık topları (3 kg), yine aynı renge sahip olan kutulara doğru eşleştirilerek taşınmalıdır. Aday, 

topları yanlış kutularla eşlerse düzeltip parkura devam edebilecektir. Bu istasyonu başarıyla 

tamamlayan aday futbol istasyonuna geçiş yapar. 

3. Futbol İstasyonu: Bu test sırasında istasyonun başında çember içerisinde sabit bir şekilde 

zeminde duran topu aday ayağı ile almak ve belirlenen hunilerin arasından slalom yaparak 

geçmek zorundadır. Test sırasında her bir huni etrafından belirlenen yönlere doğru top sürme 

yapılmalı ve son çubuktan sonra top zeminde işaretli olan çember içerisinde ayak ile 

bırakmalıdır. Hunilerden herhangi bir tanesi devrilirse, düzeltilerek istasyon başından parkura 

devam edilebilir. Bu istasyonda topa elle temas edilmesi kesinlikle yasaktır. Topa elle temas 

edilmesi halinde aday teste baştan başlamak zorundadır. Test sonunda bulunan top bırakma 

alanına topu sabit bırakamayan veya topu çıkan aday topu tekrar ilgili alana ayakla bırakmak 

zorundadır. Bu istasyonu başarı ile tamamlayan aday hentbol istasyonuna geçiş yapar. 
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4. Hentbol İstasyonu: Aday kasada bulunan hentbol topunu alır ve duvarda bulunan hedefe 

çizginin gerisinden tek elle 5 defa hentbolda temel pas yapar ve son yaptığı pasta duvardan geri 

dönen topu aldığı kasaya geri bırakır. Nizami şekilde yapılmayan temel pas/lar tekrar edilir. Test 

sonunda bulunan top bırakma alanına topu sabit bırakamayan veya topu çıkan aday topu tekrar 

ilgili alana bırakmak zorundadır. Kadın adaylar için 2 numaralı top, erkek adaylar için ise 3 

numaralı hentbol topu kullanılacaktır. Bu istasyonu başarı ile tamamlayan aday bitiş fotoselinden 

geçiş yaparak sınavı tamamlayabilir. 

Bitiş Fotoseli: Koordinasyon parkurunun son noktası olarak toplam sürenin belirlenmesinde 

kullanılacaktır. Aday sınav parkurunu tamamlamak ve değerlendirmeye alınabilmek için çıkış 

fotoselinin içinden geçmek ve fotoseli durdurmak zorundadır. Çıkış fotoselinin altından geçen 

veya fotoselin üstünden atlayan adaylar fotoseli tekrar durdurmak zorundadır. Fotoseli deviren 

veya çalışmasını etkileyecek şekilde temas eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Notlar: 

Her istasyona ait kurallar sınav sabahı uygulamalı olarak anlatılacaktır. 

Her adaya 1 (bir) hak verilecektir. 

Temel Beceri parkuru baraj süreleri sınav başlamadan ilan edilecektir. 

 

 

Şekil 1. Koordinasyon parkuru
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ÖZEL YETENEK SINAVI SEÇME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PUANLARIN 

HESAPLANMASI 

Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması; 

a) Adayın zorunlu olarak birinci aşamada seçtiği spor dalı (milliler için Tablo 3’de belirtilen puan) 

ve ikinci aşamadaki beceri-koordinasyon testinden elde ettiği puanı (ÖYSP), YKS 2022 

kitapçığında (bkz. sayfa 33) belirlenen sisteme göre standart puana çevrilir. 

b) Adaylar elde ettikleri puana göre ön kayıtta başvurdukları bölüm/program tercih sırasına göre 

sıralanırlar. 

Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması. 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

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 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) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

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

 

2021-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.  

c) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Not: ÖYSP hesaplanmasında 2022 YKS  Kılavuzu esas alınacaktır. 
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SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT 

Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre sıralanarak 

yerleştirme işlemi tamamlanıp Asil ve Yedek adaylar belirlenerek ilan edilecektir.  

Yedek kazanacak adaylar, YP’ye göre en yüksek adaydan başlayarak bölüm tercihlerine göre asil 

adayların kaydını yaptırmadığı bölüme yapılacaktır. Adayların bölüm tercih sıralaması 

yerleştirmede dikkate alınacaktır. Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınav 

puanının yüksekliği esas alınacaktır. 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları tarihleri Bingöl Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından http://www.bingol.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve 

belirtilen tarihlerde kesin kaydı yapılacaktır. 

Adayların sınavlarda elde ettikleri dereceleri ve başarı puanları; Bingöl Üniversitesi internet 

sitesinden ilan edilir. 

SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ 

1) Sınav test sonuçlarına resmi yapılan teknik itirazlar için; “Sınav İtiraz Komisyonuna” itiraz 

konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe ve Bingöl Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı 

T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi, TR560001200963500006000030 İBAN hesabına 

300.00 TL yatırdığına dair “ÖYS İtiraz” ibareli dekontla birlikte başvurulur. 

2) Her uygulamadan sonra, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme programına 

kaydedilir. Bu dereceler ve adaylar için hesaplanan puanlar her sınavın bitimini takiben ilan edilir.  

3) Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. Adayların kendisi dışında bir 

başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. İtirazlar adayın kendi sınav bitimini takiben iki saat 

içerisinde yapılabilir.  

4) Aday, uygulama sırasında yapmadığını düşündüğü bir hatadan dolayı diskalifiye edilmiş ise test 

bataryaları kaldırılmadan önce sınav yürütme komisyonuna dilekçe ile başvurabilir. 

5) Özel yetenek sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi (geri-dön) 

kararına uymayan ve devam eden adaylar diskalifiye edilir ve itiraz hakkı verilmez. 

6) İtiraz konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, Sınav İtiraz Komisyonu 

tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek karara bağlanır ve adaya bildirilir. 

 

 

 

http://www.bingol.edu.tr/


17 
 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1) Adayın 2021 ya da 2022 YKS 1. Oturum TYT Sonuç Belgesinin aslı, 

2) Heyet Raporu (“Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından 

Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış 

heyet raporu). (Engelliler Hariç). 

3) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi, 

4) T.C. kimlik kartı suretinin onaylı belgesi, 

5) İkametgâh ile ilgili beyanı, 

6) Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi, 

7) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş), 

8) Milli sporcular için onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya aslının noter onaylı 

sureti veya e-devlet kare kodlu sureti,  

9) Engelli adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda ÇÖZGER veya ESKR.  

 

YÜRÜRLÜK 

Bu Kılavuz Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Kılavuzda sınavın 

tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Sınav Üst Komisyonu kararları uygulanır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Web Sayfası: https://sporbilimleri.bingol.edu.tr 

Adres: Selahattin Eyyübi Mah. Üniversite Cad. No: 1 Bingöl 

Telefon: 0(426) 216 00 12 – 5267 

E-posta: sporbilimleri@bingol.edu.tr 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLER 

https://sporbilimleri.bingol.edu.tr/

