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Sevgili Gençler; 

Üniversiteler, bilgi üretiminin üst seviyede olduğu, ülkemizin gelecek nesillerini 

yetiştirmede bir kurumsal yapı olarak önem arz etmektedir.  Bunun yanında genç 

nesillerin beden ve ruh sağlığı yerinde çağdaş bir toplum oluşturabilmesi için, üniversiteli 

olmada bireysel yeteneklerini artırmaları, bilimsel bir düşünce yapısına sahip olarak 

yetiştirilmelerine özen gösterilmelidir. 

Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 

dünyayı saran Yeni Korona (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Spor Özgeçmişi ile 

öğrenci alınacaktır. Yapılacak olan değerlendirmede her adayımız için her yıl olduğu gibi 

bu yılda çok titiz ve dikkatli bir değerlendirme yapılacak ve en ufak bir olumsuzluğa 

meydan verilmeyecektir. Nitelikli bir eğitim-öğretim süreci sonunda mezunlarımız, spor 

sektörünün birçok alanında kendileri için istihdam şansını yakalayacaklardır. Aynı 

zamanda mezunlarımız, sporun sevilmesi ve yaygınlaştırılmasında, sağlıklı bir toplum 

oluşturmada, yetenekli gençlerin spora kazandırılması ve yetiştirilmesinde önemli 

görevler üstleneceklerdir. 

Ülkemize, bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek için bilimsel 

referansları temel düstur edinen,  gücünü ve enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok 

değerli gençleri üniversitemizde görmek istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

                                                                                                                                                 

Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM  

                                                                                                            REKTÖR 
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ÖNSÖZ 

 

Değerli adaylar, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, Bitlis Eren 

Üniversitesi Özel Yetenek Sınavımız bu yıl Spor Özgeçmişi, TYT ve 

OÖBP ile değerlendirme yapılarak öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. 

Sınav ile ilgili tüm işlemler, adayların evraklarını teslim etmesi ile 

(elden veya posta yoluyla) başlayacak ve değerlendirme sonuçları 

Üniversitemizin Resmi Web Sayfasında (bedenegitimi@beu.edu.tr) 

tarafımızca ilan edilecektir. 

Değerli adaylar; eğitim programlarını başarı ile tamamlamak hem fiziksel hem de zihinsel yeteneği 

gerektirmektedir. Bu amaçla öğrenci seçme ve kabul sistemimizde; var ise spor özgeçmiş puanınız 

sportif ve fiziksel performansınız, objektif olarak oldukça açık ve somut bir şekilde öğrenci seçme 

ve kabul puanı  (ÖSKP) olarak değerlendirilecektir. Şayet spor özgeçmiş puanınız yok ise TYT ve 

orta öğretim başarı puanlarınız (OBP) değerlendirmeye alınacaktır. Sınav başvurusu ve kesin kayıt 

esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin doğruluğu”, ilgili kurumlardan (Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) Sınav 

Komisyonumuz tarafından teyit edilecektir.  

Yüksekokulumuz öğrenci seçme ve kabul sınav sistemine ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği 

“Bitlis Eren Üniversitesi BESYO 2020-2021 Öğrenci Seçme ve Kabul Kılavuzu” nu dikkatle 

okumanız ve sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız, hata yapmanızı engelleyecektir. Öğrenci 

seçme ve kabul hazırlık süreci ve uygulamasında özveri ile çalışan Yüksekokulumuz akademik ve 

idari personeline teşekkür ediyor, Üniversitemizi tercih edecek olan siz değerli adaylara başarılar 

dilerim. 

 

                                                                                                           Prof. Dr. Mustafa ATLI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

                                                                                                  Müdürü 
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      BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

 

 

 

Tanıtım ve Tarihçe: 

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 22.08.2010 tarih ve 27680 

sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2014 - 

2015 yıllarında Özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne öğrenci 

almaya başlamıştır. Yüksekokulumuzda Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği 

bölümleri de bulunmaktadır. 

Yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri dört yıllık lisans  eğitimi 

sonrasında öğretmenlik hakkını elde etmektedirler. Ayrıca Üniversitelerin ilgili birimlerinde ve 

akademik kadrolarında da görev alabilirler. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2015 yılı Ekim ayından itibaren yeni hizmet binasında 

faaliyet göstermeye başlamıştır. Tüm kuramsal ve uygulamalı dersler Yüksekokul binamızda 

yürütülmektedir. İdari ve Akademik personelimizin hizmetlerini yürütürken kullanabilmeleri 
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amacıyla 42 oda, 1 toplantı salonu, 186 kişilik Konferans Salonu (amfi) ve Seminer Salonu, 4 adet 

60 kişilik ve 10 adet 30 kişilik toplam 14 adet derslik  bulunmaktadır. 

Bunun yanında öğrencilerimizin uygulamalı olarak ders gördükleri uluslararası 

müsabakaların yapılabildiği suni çim futbol sahası ve tartan atletizm pisti, Güç Geliştirme Merkezi 

ve Fitness salonu, Halkoyunları ve Dans salonu, Güreş salonu, Judo ve Wushu salonu, Boks ve 

Kickboks salonu,  Aerobik ve Step Salonu, Aletli ve Ritmik Cimnastik Salonu,  Egzersiz 

Fizyolojisi Laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarına sahiptir. Yüksekokulumuz 11.905.94 m² 

alana sahiptir. 

Merkez yerleşkemiz içerisinde yer alan spor kompleksimiz 34.500 m² alan üzerine kurularak 

öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. 

 

Misyonumuz: 

 

Eğitim ve öğretimde toplam kalite, çağdaş bilgi üretme ve topluma hizmet sunma 

Yüksekokulumuzun genel amacıdır. Bunun yanında; organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, 

sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik faydalarını kavrayabilen, serbest zamanın verimli 

kullanımına önem veren, spor kültürünü yaygınlaştırabilecek nitelikte, düşüncesi sağlıklı beden 

eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirebilmek özel amacımızdır. 

 

Vizyonumuz: 

Yüksekokulumuzun temel hedefi beden eğitimi ve spor alanında çok disiplinli çalışmaları 

teşvik eden, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla kendini yenileyen; evrensel akademik sportif ve 

etik değerlerden ödün vermeyen bir birim kimliğiyle öncelikle bölgesel sonrasında ulusal 

eşdeğerleri arasında öne çıkmak ve tercih edilmektir. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı; bilimin evrenselliğine inanan, etik 

kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinen, beden eğitimi 

ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden eğitimi ve spor, 

eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişkiyi kavrayabilen, beden eğitimi ve spor alanındaki 
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bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, 

beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip 

olabilen, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, 

lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve 

saygılı olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. 

 

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 

 

Adaylar istenilen evrakları; elden, iadeli taahhütlü, kargo ile Bitlis Eren Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rahva Yerleşkesi Bitlis Merkez adresine (sorumluluk tamamen 

adaya aittir)  10 Ağustos 2020- 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 

(8:00/17:00) göndererek ön kayıt işlemlerini başlatacaklardır. Kargo ve Posta masrafları adaya 

aittir. Evrakların tesliminde yaşanan gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

Gönderilen evraklar Sınav Komisyonumuz tarafından incelenerek, özellikle Spor Özgeçmişi 

Belgesi komisyonumuz tarafından teyit alındıktan sonra Üniversitemiz web sayfasından 21 

Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek, 21-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilanda kalacak ve aday 

24 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar (8.00-17.00) olumsuz bir durumda itirazda bulunabilecektir. 

İtiraz dilekçeleri aday tarafından imzalanarak şahsen veya bedenegitimi@beu.edu.tr adresine 

mail olarak gönderilerek yapılacaktır. İtiraz süresi dışında yapılacak olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Puanlar hesaplandıktan sonra 26 Ağustos 2020 tarihinde asil ve yedek listeler Üniversitemiz web 

sayfasından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sonuçlar ile ilgili 

itirazlar 28 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya bedenegitimi@beu.edu.tr 

adresine yapılabilecektir. 

Kesin kayıt tarihleri Üniversitemiz tarafından ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt 

sildiren adayın yerine üniversitemiz özel yetenek sınav yönergesine göre ilana çıkmak koşuluyla 

yedek adaylardan alım yapılacaktır. 

 

 

 

mailto:bedenegitimi@beu.edu.tr
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ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 

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

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet 

belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü için başvuracak adayların 800.000 başarı 

sırasına sahip olması gerekmektedir. (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölüm için 

ÖSYM tarafından başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde 

ÖSYM’nin direktifleri dikkate alınacaktır). 

4. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya 

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak. 

6. Sağlık yönünden bir sorunu olmamak. 

7. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

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

programda kayıtları varsa bu kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

8. 2019-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 2019 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

9. Spor Öz Geçmiş puan tablosunda yer alan spor branşlarından herhangi bir belgeye sahip 

olmayan adayın hanesine 0 (sıfır) yazarak, değerlendirme TYT ve OÖBP dikkate alınarak 

hesaplama yapılacaktır. 
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ÖN KAYIT İÇİNİSTENECEK BELGELER 

 

1. Aday başvuru dilekçesi (EK 1), 

2. Lise diploması onaylı fotokopisi veya mezun olabileceğini gösterir belge,  

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

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5. 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi, 

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

verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi, 

7. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belge. (Belgenin düzenleyen kurum tarafından 

TEYİT yazısı alınacaktır. Teyit yazısı olmayan belge geçersiz sayılacaktır. Teyit belgesi ıslak 

imzalı ve mühürlü olacaktır. Müdürlüğümüzün talep etmesi durumunda Sporcu Özgeçmiş 

belgesinin aslını aday idareye ibraz etmek zorundadır). 

 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

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

Öğretmenliği Bölümü öğrenci kontenjanımız, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 40 genel 

kontenjan olarak belirlenmiştir. Kontenjanların cinsiyet dağılımı ise genel kontenjan için 

25 erkek 15 kadın’dır. Kontenjanların cinsiyet kontenjanlarında boşluk kalması durumunda 

Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınav Yönergesi kararı uygulanacaktır. 

 

Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
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SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

 

Futbol 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak 100 

Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak 100 

Türkiye Kupasında final oynamış olmak 100 

Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç cetveli) 
95 

Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak 95 

U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak 95 

U14, U15 veya U16 Milli olmak 90 

Ordu Milli olmak 90 

Erkekler 1. liginde lisanslı sporcu olmak  (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
80 

Kulüp ve Okul takımlarında Dünya veya Avrupa şampiyonasına katılmış olmak 70 

Erkekler 2. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 
70 

Erkekler 3. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 
60 

Erkekler U18 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi Türkiye Finallerinde oynamış olmak 50 

Futsal branşında Türkiye şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak 50 

Kadınlar U17 Ligi Türkiye Şampiyonasında oynamış olmak 50 

Kadınlar U15, U16 veya U17 Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 50 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

Erkekler U 18, U 19 U 21, Bölgesel Gençlik Geliştirme Liginde, Deplasmanlı Gençler 

Liginde veya Bölgesel Amatör Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

Erkekler Süper Lig veya 1. lig kategorilerinin A2 liginde Oynamış Olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 
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Erkekler U14, U15 veya U16, U 17 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri veya Akademi 

Liglerinde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

Kadınlar 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
40 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 40 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Kulüplerde Lisanslı sporcu olmak 30 

Amatör 1.lig veya 2. Ligde (en az 3 yıl) lisanslı sporcu olmak 20 

Kadınlar 3. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 2 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
20 

2. lig veya 3. ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
20 

Futsal Liglerinde lisanslı sporcu olmak (en az 3 yıl) 10 

Amatör 1.lig veya 2. ligde lisanslı sporcu olmak 10 

Plaj Futbolu Liglerinde lisanslı sporcu olmak 10 

 

 

 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
 

KAYAK 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

 Milli olmak 100 

A1 ve K1 liginde son 5 sezonda  (Final müsabakaları dahil) ilk 3’e girmek 100 

A2 ve K2 liginde son 5 sezonda (Final müsabakaları dahil) ilk 3’e girmek 80 

A1 ve K1 liginde son üç sezonda yarışmak 70 

Son 4 sezonda okullar arası veya Anadolu Yıldızları Müsabakasında ilk 3’e girmek 50 
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Basketbol, Hentbol, Voleybol 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve 

bir sezona ait 5 maç cetveli) 
95 

Genç milli olmak 90 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
85 

Yıldız Milli olmak 85 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
70 

Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
60 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

Büyükler kategorisinde Beşinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
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KickBoks, Güreş, Judo, Boks, Taekwondo, Karate, Muaythai, Bilek Güreşi 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 100 

B Milli olmak 95 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

C Milli olmak 70 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel turnuvalar 

hariç) 

70 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 70 

Genç milli olmak 70 

Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel turnuvalar 

hariç) 

70 

Türkiye (Avrupa, Açık, Uluslararası) Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak 

70 

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 

3'e girmiş olmak 

60 

Yıldız Milli olmak 60 

Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak (özel turnuvalar 

hariç) 

50 

Büyükler ve Gençler kategorilerinde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına 

katılmış olmak (özel turnuvalar dâhil) 

50 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 40 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
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Yüzme,  Tenis, Okçuluk, Jimnastik, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 100 

B Milli olmak 95 

C Milli olmak 95 

Genç Milli olmak 95 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak (Milli olma şartı 

aranır) 

90 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Yıldız Milli olmak 90 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 90 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 90 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Liseler arası Türkiye Şampiyonasında Birinci olmak 80 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 70 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış 

olmak 

70 

    Okul Sporlarında Birinci olmak 60 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
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Buz Hokeyi, Plaj Voleybolu, Su Topu, Triatlon 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 80 

Türkiye kupasında final oynamak 75 

Genç milli olmak 70 

Ümit milli olmak 70 

Yıldız Milli olmak 65 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 50 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 50 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 40 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 40 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 30 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
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Binicilik, Bisiklet, Buz pateni, Dağcılık, Halter, Kano, Kürek, Modern Pentatlon, 

Oryantiring, ScubaDiving, Sörf, Sualtı Sporları, Yelken 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 80 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak 
80 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 80 

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 75 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 70 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Genç milli olmak 65 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 55 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

Yıldız milli olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 40 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Yıldızlar kategorisinde, Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 10 
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Eskrim, Halk Oyunları, Rafting, Sportif Tırmanış 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 60 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak 

60 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 60 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 55 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 55 

Genç milli olmak 50 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 45 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 35 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 30 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Yıldız milli olmak 30 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 30 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 25 
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Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 25 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyzbol, Kriket, Korfbol, Korumalı Futbol, Rugby, Softbol 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 40 

Büyükler kategorisinde en üst ligde oynamak (en az 2 yıl) 40 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Genç milli olmak 30 

İkinci sıradaki ligde oynamış olmak (en az 2 yıl) 30 

Türkiye kupasında final oynamak 30 

Ümit milli olmak 30 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 25 

Yıldız Milli olmak 25 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

Üçüncü sıradaki ligde oynamış olmak (en az 2 yıl) 20 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15 
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Aikido, Atıcılık, Bilardo, Bocce, Bowling, Dart, Golf, Hava Sporları, Çim 

Hokeyi, Motor Sporları, Squash, Wushu, Satranç 

Öğrenci 

Seçme 

Kabul 

Puanı 

(ÖSKP) 

A Milli olmak 90 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 

girmiş olmak 
80 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

Genç milli olmak 45 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 45 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldız milli olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 35 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 35 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 30 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
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SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

• Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri 

geçerli değildir (Futbol hariç). 

• Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir. 

• Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi 

gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi zorunludur. 

• Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığı ve yaptığı dereceyi Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüklerinde onaylatarak aslının getirmesi zorunludur 

• İlk defa sporcu lisansına sahip olanların 01 Ocak 2020 tarihinden sonra aldıkları sporcu 

lisansları geçersiz kabul edilecektir. 

• Tüm branşlarda adaylar 2012-2013 sezonu dâhil olmak üzere, sporcu lisansı ve müsabaka 

cetvelleri hesaplamaya dâhil edilirken, 2011 sezon ve öncesi ligde sporcunun oynadığı 

müsabaka cetvelleri ve lisansı geçerli sayılmayacaktır. 

• Adayın birden fazla branşta lisansa veya belgeye sahip olması durumunda, aday en yüksek 

puan getirecek lisans ve belge üzerinden başvuru yapacak ve tarafımızca değerlendirmeye 

alınacaktır. 

• Kadınlar futbol branşından müracaat eden adaylar en az 2 yıllık sporcu lisansına sahip 

olmalı ve 5 maç cetvelini ibraz etmelidirler. 

• Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesinin 

aşılması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru 

dosyasına eklemelidir. 

• Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır. 

• Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav jürisini yanıltıcı belge veren ve onaylayan kurum 

ve kuruluşlara adli işlem yapılacaktır. 

• Adayın sunacağı Spor Özgeçmiş TEYİT BELGESİ, düzenleyen kurum tarafından 

ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. 
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MİLLİLİK BELGESİ: 

• İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından 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. 

 

SPORCU LİSANSI 

• Sporcu lisansı GHSİM veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik 

süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak amaçlı 

hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GHSİM veya özerk spor federasyonları tarafından 

onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu 

lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır ve 2020 sezonunda ilk defa 

lisans çıkarmış sporcuların lisans belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 

OYNANAN LİGİ BELİRTEN BELGE 

• Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların 

(sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, 

bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM tarafından onaylı olmalıdır). 

 

OLİMPİYAT, DÜNYA, AVRUPA ve AKDENİZ ŞAMPİYONALARINA KATILIM 

BELGESİ 

• SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 

düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az 

federasyon genel sekreteri, TMOK sekreteri, SGM genel müdür yardımcısı tarafından imzalı). 

Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

 

ISF DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIM BELGESİ 

 

• ISF (International School Sports Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) 

tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair Okul 

Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge (en az Federasyon Genel Sekreteri 

imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 
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TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM BELGESİ 

 

a. Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, 

yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi 

kabul edilir. 

b. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk 

spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile birlikte 

federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya noter ya da 

verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR 

 

Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından, 

 

a. Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge, 

b. Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü. 

Okul takımları kategorisinden başvuran adaylar için; 

a. Okul futbol takımında oynandığına dair ilgili okul müdürü ve Beden Eğitimi 

Öğretmeni tarafından onaylı ve imzalı belge, 

b. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı 

lisans belgesi. 

c. Belgelerin aslı veya noter onaylı sureti kabul edilir. 
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yüksekokulumuza yapılan başvurular sonucu Sınav Komisyonumuz tarafından belgeler titizlikle 

incelenip teyit edildikten sonra(TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş Puanları) sınav verileri olarak 

kullanılacaktır. Adayların spor özgeçmişlerine ait puanlar Öğrenci Seçme Kabul Puanı (ÖSKP) 

olarak değerlendirmeye alınacaktır. Yüksekokulumuz için özel olarak hazırlanmış olan yetenek 

sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar 

ilan edilecektir. 

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

konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel 

bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir, 

• Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim Programları 

ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. 

Eğer ÖSYM tarafından sonradan bu kılavuzda puan hesaplamasına ait formüllerde herhangi 

bir değişiklik yaptığı takdirde yeni değişikler dikkate alınacaktır. 

 

Tanımlamalar: 

 

• ÖSKP (Öğrenci Seçme Kabul Puanı) Spor Bilimleri Fakültesinin yapmış olduğu 

sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı ve eğer var ise adayların spor özgeçmiş beyanlarına 

göre ilgili oldukları spor branşlarından aldığı ham puan. 

• ÖSKP -SP (ÖSKP Standart Puanı) Öğrenci Seçme Kabul Puanının belli bir formül ile 

(ÖSYM’nin belirlediği) hesaplanması. 

• OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı 

• TYT-P (2020-TYT Puanı) 

• YP (Yerleştirme Puanı) - ÖSS-P (2020-ÖSS Puanı) formül ile hesaplanması. 

 

ÖSKP -SP (Öğrenci seçme kabul puanı – Standart Puanı) Hesaplanması: 

 

• Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖSKP 

Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖSKP dağılımının ortalaması ve 

standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. (Bu 
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formüller YKS sınav kılavuzundan alınmıştır). Kılavuzumuzda ÖSKP olarak belirtilen 

Öğrenci Seçme Kabul Puanının ÖSYM puan hesaplamasındaki formülde ÖYSP olarak 

belirtilmiştir. 

 

• Bu durumda her adayın bir ÖSKP Standart Puanı (ÖSKP -SP) olacaktır. ÖSKP -SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

• ÖSKP Standart Puan (ÖSKP -SP) 

• Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 

• 2020- TYT Puanı (TYT-P) 

• Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2020 TYT Puanının en 

yükseği 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); YP = (1,17 x ÖYSP-

SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP) 

• Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için); YP = (1,17 x 

ÖSKP -SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) 

• 2019-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. 
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SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

 

• 19 Ağustos 2020 tarihi saat 17.00 a kadar başvuru evrakları Yüksekokulumuza ulaşan 

adaylar için Başvuru evrakı gönderen adaylar için bedenegitimi@beu.edu.tradresinden Sınav 

Kontrol Listesi 21-24 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacaktır. Evrakları ile ilgili bir hata var 

ise aday 24 Ağustos 2020 saat 17.00 kadar itiraz edebilecektir. Bu zamandan sonra yapılacak 

olan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Adayları TYT OÖBP ve Spor Özgeçmiş Puanları bilgisayar ortamında Özel Yetenek Sınav 

Yürütme Kurulu tarafından hesaplandıktan sonra 26Ağustos 2020 tarihinde  

bedenegitimi@beu.edu.tr ilan edilecektir. Sınava katılacak aday sayısına göre bu tarihlerde 

değişiklik olabilir. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Evrak Teslimi  

( Kayıt Bürosu) 

10-19 Ağustos 2020  

(son gün 19 Ağustos 2020 mesai bitimidir) 

Başvuru Kabul Listelerinin İlanı 21-24 Ağustos 2020  

Başvuru Kabul Listelerine İtiraz 

Tarihi 

 

24 Ağustos 2020  

(Adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu 

itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir) 

Sonuçların İlanı 21 26 Ağustos 2020 

( (Katılacak aday sayısına göre tarih değişebilir) 

Asil ve Yedek Listelere itiraz 28 Ağustos 2020  

(saat 17:00’ye kadar yapılabilir) 
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE TARİHLERİ 

 

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

yapılacaktır. 

• Puanlama evrakların tamamının incelenmesinden sonra belirtilen formüle göre bilgisayar 

ortamında yapılacak hesaplama sonucu oluşturulacak listeler 26 Ağustos 2020 tarihinde 

bedenegitimi@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 Kurulu Kararları dikkate 

alınacaktır. 

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

            2- Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekaletle yapılacaktır.  

 

Kesin kayıt için istenilen belgeler: 

 

1. Adayın 2020 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. 
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                                                                                     T.C. 

  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

                           Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

    ÖGRENCİ SEÇME VE KABUL DİLEKÇESİ 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

                                      Öğrenci Seçme Kabul Komisyonu Başkanlığı 

 

 

 

 

 Üniversiteniz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020 yılı öğrenci alımı için istenilen evraklar ekte 

sunulmuştur. 

 

Aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, başvurumun kabulü için gereğini saygılarımla arz ederim.    

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           …/08/2020  

 

 

                                       Adı Soyadı  

                                    İmza 

 

İletişim Bilgileri: 

Adres :  

E-mail : 

Cep Tel : 

 

 

Aday tarafından doldurulacaktır. 

 TC No: ………………. 

 

Branş Spor Öz Geçmiş 

Puanı 

TYT Puanı OÖBP Branş 

     

 

Başka Bir Lisans Programında Kayıtlı Olup Olmadığı:   Evet (    )         Hayır: (    ) 

 

 

 

 

 

 



27 

 

EKLER: 

 

1. Aday başvuru dilekçesi (EK 1), 

2. Lise diploması onaylı fotokopisi veya mezun olabileceğini gösterir belge,  

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

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5. 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi, 

6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli  

sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi, 

7. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belge. (Belgenin düzenleyen kurum tarafından TEYİT yazısı alınacaktır. 

Teyit yazısı olmayan belge geçersiz sayılacaktır. Teyit belgesi ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. 

Müdürlüğümüzün talep etmesi durumunda Sporcu Özgeçmiş belgesinin aslını aday idareye ibraz etmek 

zorundadır). 

 

Bu bölüm kayıt memuru tarafından doldurulacak ve ilgili kutu işaretlenecektir. 

 

1- Aday başvuru dilekçesi (EK 1)        

2- Lise diploması onaylı fotokopisi veya mezun olabileceğini gösterir belge  

3- 1 Adet vesikalık fotoğraf          

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,         

5- 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi       

6- Varsa Milli Sporcu Belgesi (zorunlu değil)       

7- Varsa Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belge  (zorunlu değil)  

  

 

 

KAYIT 

MEMURUNUN 
                    Adı-Soyadı  

İmzası 
 


