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Değerli adaylar; 

2022-2023 Akademik yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu yayınlarken, akademi ve 

spor disiplinlerini bir ekol çerçevesinde bütünleştirmeyi amaç edinen Üniversitemizin 

tarihindeki en özel zamanlardan birini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ulusal spor 

camiamızın kendini geliştirmesinde ve küresel camialarla rekabet gücüne erişmesinde önemli 

bir yapısal hazırlık olan akademi eğitimi için bizler tüm donanım ve yetkinliğimizle hazırız; 

sizlerle yeni bir dönemin paydaşı olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, geleneğin harcıyla 

motiflenen yeni nesil bir üniversiteyiz ve sizler, bizle birlikte kendini gerçekleştirecek olan 

geleceksiniz.   

Bayburt Üniversitesi, sporu bir yaşam felsefesi haline getiren her profesyonel adayının 

hayali olan ulusal ve uluslararası şampiyonlukların gelenekselleştiği bir üniversitedir. 

Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları, öğrencilerimiz için planladığımız 

geleceğin referanslarıdır. Biz, “Şampiyonların Üniversitesi” olarak sizler için büyük düşünüyor 

ve sizlerle büyüyoruz. Unutmayın, sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz. Biz ise sizinle… 



 
 

Bayburt Üniversitesinin kurumsal misyonu, eğitimde entegre kalite anlayışımız 

gereğince sizlere müşterek bir sosyal sorumluluk vadetmektedir. Siz, toplumsal 

sorumluluklarınızı ödev bilinciyle başarıya dönüştürecek olan üretken bir nesil olarak tarih 

kurma işini devralacaksınız. Bu sebeple, “Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak 

amacıyla, araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler 

yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak” misyonumuzun her 

bir alanında sizlerin emeklerinden örülen bir kolektif dayanışma ağının hayalini kuruyoruz.  

Hayal kurmalıyız. Çünkü zamanın akışını kendi başına bırakamayız ve geleceği bizim 

zamanımız kılmalıyız. Bunun için bir vizyonumuz var: Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, 

topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, 

ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak. Misyon ve vizyonumuzu sizlere 

aktarmaktaki amacım; kurumsal ailemizde ortak olacağınız varlık gerekçelerimiz, 

sorumluluklarınız, geleceğe duyarlılığınız ve hedeflerinizi tanıtmaktır. Eminim ki, ideal bir 

tanışma, varlık amacı ve hedefler ortaklığında anlam kazanır.  

Sizleri çatısında birer paydaş olarak görmek istediğimiz Spor Bilimleri Fakültesi; 

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

olmak üzere dört programdan oluşmaktadır. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Rekreasyon 

programı ile birlikte toplam kontenjanımızın 240’a ulaşması, nitelikli büyüme vizyonumuzun 

da bir göstergesidir.  

Bu vesileyle Özel Yetenek Sınavlarında emek verecek olan tüm adaylara başarılar 

diliyor, selamlarımı iletiyorum. 

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN 

Rektör 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Değerli adaylar;  

Nasıl ki toplumlar her yeni nesil ile birlikte yenileniyorsa, bizler de aynı heyecanla her 

yeni öğrencilerimizle birlikte geleneklerimize yeni desenler ekliyor ve “kadim ile cedid” 

arasındaki bağı önemsiyoruz. Her spor akademisinde olduğu gibi bir ekol oluşturma hedefiyle 

kendini teşhis eden Fakültemiz, henüz genç bir akademi olmasına karşın güçlü gelenekleri 

referans alması nedeniyle esasen köklü bir eğitim paradigmasının temsilcisidir. 

Öğrencilerimizin iftihar vesilesi başarıları, sözünü ettiğim geleneğin birikimlerinin, çağdaş 

eklemlerle zenginleşmesinin meyveleridir. Sizlerle birlikte yeni ufuklara açılırken, geleneklerin 

kılavuzumuzdaki yerini de koruma bilinciyle başarı hedefliyoruz. Çünkü her başarı, bir 

gelenekten gelir ve geçmiş çoğu kez yeni olanla kuracağımız ilişkiler için bir kılavuzdur.   

Özel Yetenek Sınavlarımızın kılavuzuna bir ön söz yazarken, eğitim vizyonumuz ve 

akademik yaklaşımımızı da “kılavuz” metaforu ekseninde anlatmanın önemli olduğu 

kanısındayım. Sizlere vadedeceğimiz en önemli birikim, spor, akademi, kültür ve değerler 

geleneğimizden devraldığımız bilgileri; akademi yolculuğunuzda birer yol gösterici ve kılavuz 

olması için etkin kullanmak ve sizlerle birlikte daha fazla zenginleştirmektir. Bu kılavuz, söz 

konusu yol göstermenin bir bileşenidir.  



 
 

Spor Bilimleri Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programlarına 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirmek için hazırladığı bu kılavuz, süreç tasarımını, 

ölçütleri ve gerekleri içeren bir açıklayıcıdır. Amacımız, aday öğrencilerimizin sınav hakkında 

hiçbir sorunlu ya da eksik bilgiye maruz kalmasına mahal vermeden doğru bir etkileşimi tesis 

etmektir. Kılavuzda, süreç boyunca karşılaşacağınız tüm aşamaların detaylı anlatımları 

yapılmakta ve ek bilgi için yönlendirmeler gerçekleşmektedir. Kılavuzu özenle incelemeniz, ek 

meraklarınızı bizimle paylaşarak sürecin verimine katkı sunmanız; sınav hazırlıklarınızın sizi 

hedeflerinize daha fazla yakınlaştırmasını sağlayacaktır.  

Kılavuzda yer alan tüm ölçme ve değerlendirme sistemlerinin, her şeyden önce “adalet” 

ve “etik” değerleri gözetilerek tasarlandığını ifade etmek isterim. Her birinizin emeklerini 

muhafaza etmek için ölçme/sınav öncesinden sınav esnasına, sınav değerlendirmesinden 

sonuçların ilanına kadar her aşamayı titizlikle takip ederek farklı kurulların denetimine açık bir 

şeffaflıkla gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllardan edindiğimiz başarılı süreç yönetim tecrübeleri, 

bu sınavın daha kaliteli ve sorunsuz bir ortamda tamamlanması için gereken teminattır.  

Sizleri akademinin ilk eşiği olan Özel Yetenek Sınavında tanımayı ümit ediyor ve her 

birinize üstün emeklerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Dekan 
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1. GİRİŞ  

 Spor Bilimleri Fakültemiz; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici, değişen 

dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı 

öğretmenler, antrenörler, rekreasyon uzmanları ve spor yöneticileri yetiştirmeyi hedef 

edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı, bilgiyi bilimsel çalışmalarda sporla 

harmanlayarak geliştirmeyi ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı görevi olarak kabul etmiştir. 

 2016-2017 Akademik Yılında yüksekokul olarak eğitim ve öğretime başlayan 

Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği Bölümleri olmak üzere toplam dört bölümle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

2022-2023 Akademik Yılı için, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 40,  

Antrenörlük Eğitimi Programına  (Birinci Öğretim: 50, İkinci Öğretim: 40), Rekreasyon 

Programına 60 ve Spor Yöneticiliği Programına 50 olmak üzere toplam 240 öğrenci alınacaktır. 

2. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM VE AKADEMİK KADROSU  

Fakültemizin yönetim kadrosu aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Yönetim Kadrosu 

Unvan – Ad – Soyad Görev 

Prof. Dr. Çetin YAMAN Dekan 

Doç. Dr. Murat KUL Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARATAŞ Dekan Yardımcısı 

Mustafa Faruk ŞENLİK Fakülte Sekreteri 
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Fakültemizin akademik kadrosu aşağıda yer alan Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Akademik Kadro 

No Unvan – Ad – Soyad Görev 

1 Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Rektör 

2 Prof. Dr. Çetin YAMAN Dekan 

3 Doç. Dr. Murat KUL Dekan Yardımcısı / Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. 

4 Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARATAŞ Dekan Yardımcısı 

5 Doç. Dr. Öztürk AĞIRBAŞ Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk. 

6 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan CEYLAN Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. Bşk. 

7 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre ÇİNGÖZ Rekreasyon Böl. Bşk. 

8 Doç. Dr. Hacı Bayram TEMÜR Öğretim Üyesi 

9 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali CEYHAN Öğretim Üyesi 

10 Dr. Öğr. Üyesi Zekai ÇAKIR Öğretim Üyesi 

11 Dr. Öğr. Üyesi Ali Ozan ERKILIÇ Öğretim Üyesi 

12 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt GÖNEN Öğretim Üyesi 

13 Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜDER Öğretim Üyesi 

14 Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖKTEM Öğretim Üyesi 

15 Öğr. Gör. Eda ADATEPE Öğretim Görevlisi 

16 Öğr. Gör. Hüsniye BÜLBÜL Öğretim Görevlisi 

17 Öğr. Gör. Onur ŞİPAL Öğretim Görevlisi 

18 Öğr. Gör. Bülent TATLISU Öğretim Görevlisi 

19 Öğr. Gör. Üstün TÜRKER Öğretim Görevlisi 

20 Arş. Gör. Cansu Nur AKMAN Araştırma Görevlisi 

21 Arş. Gör. Refik ÇABUK Araştırma Görevlisi 

22 Arş. Gör. Umut Diyar GÖK Araştırma Görevlisi 

23 Arş. Gör. Cihan GÜRBÜZ Araştırma Görevlisi 

24 Arş. Gör. Talha SERT Araştırma Görevlisi 
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3. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENEL 

BİLGİLER 

3.1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

- Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün Amacı;  

Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, 

sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için 

multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene 

edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, 

araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri 

ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) yetiştirmektir.  

- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;  

o Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, 

Eğitim Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor 

Uzmanı olarak, 

o Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya müsabaka 

analizörü olarak 

o Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler. 

3.2. 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 ilişki 

yararlarını anlayabilen, beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, beden eğitimi ve spor 

derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip, 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, 
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araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. 

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları;  

o Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni olarak, 

o Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ilgili 

federasyonlardan antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim 

Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, 

o Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler.  

3.3. Rekreasyon Bölümü 

- Rekreasyon Bölümü’nün Amacı;  

Rekreasyon Bölümünün amacı, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizin ihtiyaç 

duyduğu  nitelikli,  bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı 

rekreasyon liderleri ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca spor bilimi alanında insan 

anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi, genelde tüm spor branşlarında özelde 

ise en az bir branşta teorik ve pratik bilgiye sahip; rekreasyon alanında ise insanların serbest 

zamanlarında kendilerini yenilemesinde ve iş verimliliklerinin artmasında etkin rol 

oynayan,  günümüz gereksinimlerine ulaşarak yeni bilgiyi ve  ihtiyaçları takip edebilen, 

rekreatif faaliyetleri planlama sürecinde gerek takım çalışmasına uyum sağlayabilen ve 

üretken, gerekse bu faaliyetleri uygulama aşamasında liderlik yapabilecek nitelikli rekreasyon 

uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

- Rekreasyon Bölümü Mezunları; 

o Rekreasyon uzmanları farklı alanlarda hizmet veren kamu ve özel sektör işletmelerinde 

geniş istihdam olanaklarına sahiptir. Bu kapsamda rekreasyon uzmanlarının istihdam 

alanlarından bazılarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kurumlar, 

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları, 
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- Yerel Yönetimler, 

- Gençlik Merkezleri, 

- Gönüllü Örgütler, 

- Türk Silahlı Kuvvetleri, 

- Üniversiteler, 

- Sanayi İşletmeleri, 

- Alış Veriş Merkezleri, 

- Temalı Açık - Kapalı Park Rekreasyonu Alanları, 

- Turizm İşletmeleri, 

- Fitness ve Spa Merkezleri,  

- Ticari Rekreasyon ve Organizasyon İşletmeleri, 

- Spor Kulüpleri ve 

- Rehabilitasyon Merkezleri. 

o Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler. 

3.4. Spor Yöneticiliği Bölümü 

- Spor Yöneticiliği Bölümü’nün Amacı;  

Spor Yöneticiliği Bölümünde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticileri 

yetiştirilmektedir. 

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak 

yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness 

salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor 

kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkânını 

oluşturmaktır. 

- Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;  

o Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık 

alanlarına uygun hizmet birimlerinde Spor Uzmanı, 

o Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde Yönetici, 

o Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal 

yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, 
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o Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel 

yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 

organizasyon ve uygulamalarında Profesyonel Spor Yöneticisi olarak görev 

alabilmektedirler. 

o Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, 

programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve 

konulara yer vermektedir. 

o Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler. 

4. SINAVLA İLGİLİ KURULLAR VE GÖREVLERİ 

4.1. Sınav Üst Kurulunun Görevleri  

Sınav Üst Kurulu, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Sınav 

Üst Kurulunun Görevleri şunlardır: 

a) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi, 

b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,  

c) Sınav güvenliği için önlem alınması, 

d) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması, 

e) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması,  

f) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

g) Sınav Üst Kurulu sınavla ilgili olarak belirtilen ve/veya öngörülemeyen her türlü değişikliği 

yapma hakkına sahiptir. 

4.2. Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri 

Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. Sınavların başlangıcından 

sonuna kadar her aşamada Özel Yetenek Sınavının yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri ve 

görevleri üstlenir. 

4.3. İtiraz Kurulunun Görevleri 

İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

a) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak görevini üstlenir. 
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b) Sınavın herhangi bir aşamasında oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığında dikkate 

alınacaktır. 

4.4. Destek Hizmetleri 

Sınavın Yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen 

birimlerden talep edilebilecektir. 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 

e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 

f) Personel Dairesi Başkanlığı, 

g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

h) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü. 

5. 2022–2023 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA 

ESASLARI 

5.1. Amaç ve Kapsam   

2022–2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının amacı Bayburt 

Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programlarına ön kayıt ve özel yetenek 

sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralların düzenlenmesidir.  

Uygulama Esasları; Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programları özel yetenek sınavına giriş 

için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, 

sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

5.2. Dayanak 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2022 Yılı ÖSYM Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun İlgili Maddeleri. 
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5.3. Tanımlar 

Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınav Üst Kurulu: Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca 

belirlenen kurul.                                                                  

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek 

Sınavı.  

YKS: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı  

TYT: Temel Yeterlilik Testi 

TYT-P: Temel Yeterlilik Testi Puanı 

OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanları 

YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP, OBP ve TYT 

Puanının bu uygulama esasında belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt 

için sıralama puanı. 
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6. SINAV TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER 

 Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’yla ilgili tarihler aşağıda 

yer alan Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Sınav Takvimi ve Önemli Tarihler 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE K.K.T.C. VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN 

İŞLEM TARİH 

Online Başvuru 05 – 12 Ağustos 2022 

Sınav Giriş Belgesi Alımı ve Parkur Deneme Eğitimi 05 – 21 Ağustos 2022 

Online Başvuru Listesinin Açıklanması 15 Ağustos 2022  

Online Başvuru Listesine İtiraz 16-17 Ağustos 2022 

Sınav Giriş Programının İlanı 18 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavı 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 Ağustos 2022 

Parkur Derecelerinin ve Özgeçmiş Puanlarının İlanı 31 Ağustos 2022 

İlan Edilen Parkur Derecelerine ve Özgeçmiş 

Puanlarına İtirazlar ve Bu İtirazlara İlişkin 

Değerlendirme 

01 Eylül 2022 

Asıl ve Yedek Listelerin İlanı 02 Eylül 2022 

Asıl Adayların Kesin Kayıtları 03 – 04 – 05 Eylül 2022 (08:00 - 17:00 saatleri arası) 

Yedek Adayların İlanı 07 Eylül 2022 

*Yedek Adayların Kesin Kayıtları 08 – 09 Eylül 2022 (08:00 - 17:00 saatleri arası) 

Yedek listeden sonra kontenjanlarda boşluk olması durumunda Sınav Üst Kurulu’nun kararı ve Fakülte 

Yönetim Kurulu’nun onayı ile boş kalan kontenjanlar için ilana çıkılabilir. 

*Boş kontenjanlara yedek yerleştirme işlemleri yapılırken asıl listeden kazanan adaylar da puanlarına ve 

tercihlerine göre daha yüksek puanla öğrenci alan programa kayıt hakkı kazanmak için dilekçeyle başvuru 

yapabilirler. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN / FOR INTERNATIONAL STUDENT CANDIDATES 

İŞLEM /  PROCESS TARİH / DATE 

Sınav Giriş Programının İlanı / Announcement of  

Entry Examination Program 
26 Ağustos 2022 / 26.08.2022 

Özel Yetenek Sınavı / Special Talent Examination 31 Ağustos 2022 / 31.08.2022 

Sınav Sonuçlarının İlanı /  Announcement of 

Examination Results 
05 Eylül 2022 / 05.09.2022 
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T.C. 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

2022 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 2. ALIMI 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvuru Tarihleri** :  13.07.2022 - 17.08.2022 

Değerlendirme Süreci :  18.08.2022 - 21.08.2022 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı :  22.08.2022 

Adayların Kayıtları *** :  22.08.2022 - 07.09.2022 

TÖMER Türkçe Dil Sınavı :  12 - 13 Eylül 2022 

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı :  31 Ağustos 2022 

** 15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmî tatil olduğu için kayıt alınmayacaktır. 

*** 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı resmî tatil olduğu için kayıt alınmayacaktır. 

 

6.1. Giriş Esasları 

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi programlarına, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı 

olarak YKS 2022 puanı, ÖYSP, OBP ve ÖSYM’nin belirlemiş olduğu formülüne göre 

hesaplanarak elde edilen yerleştirme puanına göre öğrenci alınır.  

6.2. Kontenjanlar: 

2022–2023 Akademik Yılında Fakültemiz,  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi (Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim), Rekreasyon (Birinci Öğretim) ve Spor 

Yöneticiliği (Birinci Öğretim) programlarına alınacak öğrencilerin sayısı aşağıda yer alan 

Tablo 4’te sunulmaktadır. 

Tablo 4. Kontenjanlar 

PROGRAMLAR 

KONTENJAN 

ERKEK KADIN 
MİLLİ 

(Kadın) 

MİLLİ 

(Erkek) 

ŞEHİT - GAZİ 

YAKINI 

ENGELLİ 

(Kadın) 

ENGELLİ 

(Erkek) 
TOPLAM 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 
16 11 2 4 3 1 3 40 

Antrenörlük Eğitimi 

(Birinci Öğretim) 
13 

Boks: 2 

7 

Boks: 1 

2 5 3 2 3 50 
Halter: 2 Halter: 1 

Ragbi (Beyzbol): 3 Ragbi (Softbol): 3 

Bocce: 2 Bocce: 1 

Antrenörlük Eğitimi 

(İkinci Öğretim) 
11 

Boks: 1 

6 

Boks: 1 

2 4 3 1 3 40 
Halter: 1 Halter: 1 

Ragbi (Beyzbol): 2 Ragbi (Softbol): 2 

Bocce: 1 Bocce: 1 

Spor Yöneticiliği 

(Birinci Öğretim) 
22 13 2 5 3 2 3 50 

Rekreasyon 

(Birinci Öğretim) 
26 16 3 6 3 3 3 60 

 

GENEL TOPLAM 

 

102 64 11 24 15 9 15 240 
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o Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih 5773 sayılı yazısına göre Spor 

Bilimleri Fakültesine yerleştirmede her program için ilan edilen kontenjan içerisinden 

milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. 

o Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına göre 

her bir programın toplam kontenjanının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır. 

o Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün E-82993167-

604.02-503292 sayılı ve E-82993167-604.02-2703831 sayılı yazılarına göre 

Antrenörlük Eğitimi Programı’nda Boks, Halter ve Bocce branşlarında ayrı ayrı Birinci 

Öğretim için 3 (Kadın: 1 ve Erkek: 2) ve İkinci Öğretim için 2 (Kadın: 1 ve Erkek: 1) 

ve Ragbi (Softbol) branşı için 5 Kadın ve Ragbi (Beyzbol) branşı için 5 Erkek olmak 

üzere toplam 25 kontenjan ayrılmıştır. 

o Boks, Halter, Ragbi ve Bocce Branşlarına, Milli Sporculara, Şehit-Gazi Yakınlarına ve 

Engellilere ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda boş kalan kontenjanlar ilgili 

listeden puan sıralaması ve tercihlere göre tamamlanacaktır. 

6.3. Başvuru Yeri ve Tarihi  

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, 05-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıt 

işlemini https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri adresinden verilecek linkten çevrimiçi (online) 

olarak gerçekleştirebilir. Ön kayıt işlemlerinden sonra online başvuru listelerinin ilanı 15 

Ağustos 2022 tarihinde https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri adresinden ilan edilecek, ön 

kayıtla ilgili itirazlar 16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde kabul edilecektir. İtirazların 

değerlendirilmesinden sonra sınav giriş listesi 18 Ağustos 2022 tarihinde 

https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri adresinden ilan edilecektir. 

7. ONLİNE BAŞVURU ŞARTLARI 

Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir. 

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

2- Lise veya dengi okullardan mezun olmak veya belgelendirmek şartıyla mezun olabilecek 

durumda olmak. 

3- 2022-2023 Akademik Yılı Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavına başvuracak adayların; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2022 

https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri
https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri
https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri
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Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Y-TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisinde 

yer almak, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programları için 2022 

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari 140 (yüz kırk) puan almış olmak. 

4- 2021 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği programları için 140 ve üzerinde puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği için Y-TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisine girmiş olmak.  

5- 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. 

6- Milli Sporcu kontenjanı için Başvuracak Adaylar 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Y-

TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programları için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT 

taban puanı yoktur. 

7- Engelli Kontenjanı İçin Başvuracak Adaylar 

a- Engelli adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı 

gereği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı tercihi dışında özel yetenek sınavlarına 

başvurmaları için 2022 TYT sınav puanının asgari 100 (yüz) olması uygun görülmüştür. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Y-TYT 

puan sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisinde yer almış olmak, Antrenörlük Eğitimi, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programları için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT 

puanından asgari 100 (yüz) puan almış olmak, 

b- Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Programı tercihi için Y-TYT puanına göre ilk 800.000’e girmiş olmak şartıyla) Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince ve TYT puanı 

değerlendirmeye katılmadan, YKS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan kendi 

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir. 

c-  Engelli Adaylar; 2022 YKS Kılavuzunda açıklanan engel durumları doğrultusunda “Eğitim 

görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya 

devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek zorundadır.” 
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Ayrıca engelli adayların “en az 3 yıl lisanslı” olarak spor yaptıklarını belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

8- Şehit- Gazi Yakını Kontenjanı İçin Başvuracak Adaylar  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Y-

TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programı için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT 

puanından asgari 140 (yüz kırk) puan almak, 

9- Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel 

ve/veya bedensel engeli bulunmamak (Spor Bilimleri Fakültesinde verilen uygulamalı ve teorik 

eğitim öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil 

edebilecek herhangi bir engeli, fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler). 

10- 2022 YKS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer 

üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

Tablo 5. Programlara Başvuru İçin Gerekli Minimum TYT Puanları ve Y-TYT Başarı 

Sıraları 

Programlar 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Rekreasyon 

Spor 

Yöneticiliği 

Özellik / Mezuniyet Alanı 
Minimum 

Y-TYT Başarı Sırası 

Minimum 

TYT Puanı 

Minimum 

TYT Puanı 

Minimum 

TYT Puanı 

Engelli Adaylar 800.000 inci başarı sırası 100 100 100 

Şehit – Gazi Yakınları 800.000 inci başarı sırası 140 140 140 

Milli Sporcular 800.000 inci başarı sırası 
Taban Puan 

Yok 

Taban Puan 

Yok 

Taban Puan 

Yok 

Ortaöğretim Spor Alanı Mezunları 800.000 inci başarı sırası 
Taban Puan 

Yok 

Taban Puan 

Yok 

Taban Puan 

Yok 

Ortaöğretim Güzel Sanatlar, Sanat veya 

Konservatuar Alanları Mezunları  
800.000 inci başarı sırası 140 

Taban Puan 

Yok 
140 

Ortaöğretim Diğer Alan Mezunları 800.000 inci başarı sırası 140 140 140 

 

7.1. Online Başvuruda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: 

1- Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya Süresi Geçerli Pasaport, 

2- Adayların son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi 

gerekmektedir, 
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3- Başvuru yapacak adayların Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Ziraat Bankası Bayburt Şubesi TR840001000245647603085001 No’lu IBAN hesabına 

250 TL yatırmaları ve açıklama kısmında “Özel Yetenek Sınavı Deneme Eğitimi” 

ibaresini ve T.C. Kimlik Numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. Adaylar uygulama 

ve eğitim bedelini yatırdıklarına dair dekontu başvuru sırasında online olarak sisteme 

yükleyeceklerdir. Bu eğitim kapsamında parkur tanıtımı, bilgilendirme (performans 

değerlendirmesi, antrenman planlaması, sağlıklarını koruma ve beslenme önerileri, 

psiko-sosyal destek vb.), danışmanlık ve deneme eğitimi verilecektir. Başvuru yapan 

adaylar, deneme ve danışmanlık eğitimini aynı günde 3 (üç) kez alabilecektir. Aday 

online müracaattan sonra deneme eğitimine gelirken sınav giriş belgesini alması 

gerekmektedir.  

4- Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan (Aile 

hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve 

“SPOR YARIŞMALARINA VE SPOR SINAVINA GİRMESİNDE SAĞLIK 

AÇISINDAN BİR SAKINCA YOKTUR”  ibaresi olması gerekir. 

Engelli adayların eğitim görmelerine mani olacak bir durumun olmadığını belirtir bir 

ibarenin bulunduğu, engellilik durum raporlarını, sisteme yüklemeleri gerekmektedir 

(2022-YKS Kılavuzuna uygun olacak şekilde). Ayrıca engelli adayların “en az üç yıl 

lisanslı” olarak spor yaptıklarını belgeleyen evrakı sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

5- Şehit-Gazi yakını olduğuna dair belge, 

6- Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı “A, B 

veya C sınıfı Milli Sporcu Belgesi” (Adayların, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak 

düzenlenmiş millilik belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir). (C sınıfı Milli 

Sporcuların katıldığı uluslararası turnuvada en az 6 ülkenin katılımını gösteren belgenin 

Milli Sporcu Belgesi ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

7- YKS sınav sonuç belgesinin yüklenmesi, 

8- Sporcu özgeçmişi kapsamında ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri 

(Spor federasyonları için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik 

ve Spor Bakanlığı’ndan en az genel müdür yardımcısı onaylı) ve spor yılı gösterir 
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgelerinin 

asılarının veya noter onaylı kopyalarının yüklenmesi, 

9- Spor Lisesi Mezunu Adayların Mezuniyet Belgelerinin sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Uyarı: Sadece 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 mezun olan adaylar için uygulanmayacaktır (Bu açıklama sadece 

Spor Lisesi çıkışlılar içindir).  

7.2. Sınav Giriş Belgesinin Alınması 

Adaylar “Sınav Giriş Belgelerini”; yukarıda istenen evrakları, eksiksiz ve doğru bir 

şekilde sisteme yükleyip, Fakültemiz ilgili biriminin uygundur onayından sonra sistem 

üzerinden alabilirler. 

Önemli Uyarı:  Eksik belge ile başvuru yapan adayların başvuruları onaylanmayacaktır.  

Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen 

adayların başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıt yaptırmış 

ya da öğrenim hayatının herhangi bir döneminde olsalar dahi kayıtları silinerek 

haklarında kanuni işlem uygulanır.  

Başvuru işlemi başarılı bir şekilde tamamlanıp onaylandıktan sonra sınav giriş belgesinin 

çıktısı alınmalı ve sınav esnasında adayın yanında bulunmalıdır.  

Online başvuru yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  

7.3. Tercih İşlemleri 

Başvuruda bulunan adaylar aşağıda belirtilen programları tercih edebilirler. 

Tercih Edilebilecek Programlar  

1) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  

2) Antrenörlük Eğitimi (Birinci Öğretim)  

3) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) 

4) Rekreasyon (Birinci Öğretim) 

5) Spor Yöneticiliği (Birinci Öğretim). 
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● Adaylar, online başvuru sırasında yukardaki programlardan en az bir tanesini tercih 

etmek zorundadır. 

● Adaylar, istedikleri programı istedikleri sırada tercih edebilirler. 

● İlgili programlara yerleştirme yapılırken önce puan üstünlüğü sonra tercih sırası dikkate 

alınacaktır. Fakat puanı yettiği halde daha düşük puanla öğrenci alan bir programı tercih 

eden aday, tercih ettiği sıraya göre kayıt hakkı kazanır. 

● İlan edilen programlara yedek yerleştirmeler yapılırken, ilan edilen boş kontenjanlar 

dikkate alınacaktır. Asıl yerleştirmeler ve yedek yerleştirmelerde yerleştirme puanı 

(YP) ve online başvurudaki tercih sırası dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Yedek 

yerleştirmelerde tercih değişikliği yapılmayacaktır. 

NOT: Boş kalan kontenjanlar için, adayların yerleştirme puan (YP) sırası ve tercihlerine 

göre yedek liste oluşturulur ve bu yedek listeden kayıt hakkı kazanmak için belirtilen 

tarihlerde dilekçeyle başvuran adaylar arasından boş kontenjanlar tamamlanır. Boş 

kontenjanlar tamamlanırken önce cinsiyet kontenjanı dikkate alınacaktır. 

8. SINAV YERİ VE TARİHİ 

  
Özel Yetenek Sınavı, 22-23-24-25-26-27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi 

Baberti Külliyesi Spor Bilimleri Fakültesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda yapılacaktır. 

Adayların online başvurusu doğrultusunda verilen aday numarasına göre sınav gün ve saati 

belirlenecektir. Adayların sınava gireceği gün ve saatlere ilişkin sınav programı 18 Ağustos 

2022 tarihinde https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri adresinden ilan edilecektir. Sınav 

sırası geldiğinde sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar, sınava girmekten vazgeçmiş 

sayılırlar ve sınav giriş hakkı talep edemezler. Ayrıca adaylar için belirlenen sınav gün ve 

saatlerinde adayların istekleri doğrultusunda değişiklik yapılmayacaktır. Ancak çok önemli 

mazereti olanlar, ilgili Kurulun mazeretlerini kabul etmesi ve onayı ile sınav tarihleri içinde 

sınava alınabilirler. Sınav tarihi geçtikten sonra adaylara ayrıca sınav hakkı verilmez. 

NOT: Gerekli durumlarda, sınav gün ve saatleri Sınav Yürütme Kurulu tarafından 

değiştirilebilir. 

 

https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri
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9. ADAYIN SINAV GÜNÜ YANINDA BULUNDURMASI GEREKLİ 

BELGELER 

1- Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Süresi Geçerli Pasaport 

2- Sınav Giriş Belgesi (Sistemden alınacaktır) 

10. SINAV UYGULAMASI 

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

Programları bağlamında özel yetenek sınavı, “Koordinasyon Parkuru” ve “Sporcu 

Özgeçmişi” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

- Koordinasyon Parkuru: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programlarında eğitim almaya hak kazanmaları için adayların 

test edilmesi, değerlendirilmesi ve yerleştirilmesini amaçlayan beceri ve koordinasyon 

sınavıdır.  

- Adaylar; ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde; Sınav Giriş Belgesi, Resmi kimlik 

(Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya Süresi Geçerli Pasaport) ve uygun 

spor kıyafeti  (şort, tişört veya eşofman ile spor ayakkabı) ile hazır bulunmalıdır.  

- Sınava önce kadın adaylar ardından erkek adaylar aday numaralarına göre sırayla 

alınacaktır. 

- Engelli adaylar, ilan edilen sınav programının son günü sınava alınacaktır. 

UYARI: Sınav sırası geldiğinde sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar, sınava girmekten 

vazgeçmiş sayılırlar ve sınav giriş hakkı talep edemezler.  Ancak çok önemli mazereti olanlar,  

Sınav Yürütme Kurulu’nun mazeretlerini kabul etmesi ve onayı ile sınav tarihleri içinde 

sınava alınabilirler. Sınav tarihi geçtikten sonra adaylara ayrıca sınav hakkı verilmez. 

11. KOORDİNASYON PARKURUNUN PUANLANMASI 

Koordinasyon Parkuru tamamlandıktan sonra parkur puanı, kadın ve erkek adaylar için ayrı 

ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlama 100 puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamada en 

iyi süre tam puan olarak kabul edilecek şekilde sıralama yapılacaktır. 
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12. KOORDİNASYON PARKURU SONUCUNA İTİRAZLAR VE 

İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların koordinasyon parkurunun aşamaları ile ilgili itirazı aynı gün içerisinde, koordinasyon 

parkurunun sonuçlarıyla ilgili itirazları en geç bir gün sonrasında Sınav Üst Kuruluna konuyla 

ilgili dilekçesi ve itiraz ücreti dekontu ile yapabilirler.  İtiraz ücreti 250,00 TL (İki Yüz Elli 

Türk Lirası) olup Bayburt Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına T.C. 

Halk Bankası Bayburt Şubesi, (IBAN: TR12 0001 2009 2540 0006 000011) yatırılacaktır. 

İtirazı geçerli olan adaylara itiraz ücretleri iade edilir. İtirazı geçersiz olan adaylara ise itiraz 

ücretleri ödenmez, üniversiteye kaynak olarak aktarılır. 

13. DEĞERLENDİRME 

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

Programları bağlamında adayların Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanması “Özel 

Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru” ve “Sporcu Özgeçmişi” olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. 

NOT: Adaylar belirlenen şartlar doğrultusundaki sporcu özgeçmişine sahip olmasalar da 

Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışma hakkına sahip olup bu adayların 

Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanacaktır. Ancak belirlenen şartlar doğrultusundaki 

sporcu özgeçmişine sahip olup Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda 

yarışmayan adayların Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanmayacaktır. Diğer bir 

ifadeyle adayların, programlara yerleştirilme işlemlerinin yapılabilmesi için Özel Yetenek 

Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışmaları zorunludur. 

13.1. Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirilmesi 

Adayların sporcu özgeçmiş puanları adayın başvuru yaptığı ilgili tabloya göre puanlandırılır. 

Bu puanın Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği Programları için Özel Yetenek Sınav Puanına katkısı (ÖYSP) %50’dir. 

13.2. Koordinasyon Parkurunun Değerlendirilmesi 

Kadınlar ve Erkekler ayrı olmak üzere adayın koordinasyon derecesi puanının Özel Yetenek 

Sınav Puanına katkısı Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon 

ve Spor Yöneticiliği Programları için %50’dir.  
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Koordinasyon Parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra erkek ve kadın adaylar 

arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak kabul 

edilecek şekilde sıralama yapılacaktır. 

Kadınlar kapsamında 65 saniye≤Parkur Skoru≤70 saniye, erkekler kapsamında ise 55 

saniye≤Parkur Skoru≤60 saniye, bir dereceyle koordinasyon parkurunu tamamlayan adaylar, 

Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurundan 1 (bir) puan alır ve bu adayların yerleştirme 

puanları hesaplanır. Dolayısıyla bu adaylar tercihlerine göre programlara yerleştirilmelerine 

yönelik değerlendirmeye alınarak sıralamaya dahil edilirler. 

Kadınlarda 70 (yetmiş) saniyenin, erkeklerde ise 60 (altmış) saniyenin üzerinde bir dereceyle 

koordinasyon parkurunu tamamlayan adaylar, Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurundan 

0 (sıfır) puan alırlar fakat yerleştirme puanları hesaplanır ve tercihlerine göre programlara 

yerleştirilmelerine yönelik değerlendirmeye alınarak sıralamaya dahil edilirler. Diğer bir 

ifadeyle Koordinasyon Parkurunda yarışması şartıyla 0 (sıfır) puan alan bir aday elenmiş 

sayılmaz. 

Değerlendirmeye alınacak adayların yerleştirme puanları, aşağıdaki işlemlere göre hesaplanır. 

NOT: Sınav başvuru ve kontenjanların durumuna göre Sınav Üst Kurulu sınav baraj sürelerinde 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

14. ADAYIN YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI 

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

toplamı alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

c) 2022-TYT Puanı (TYT-P) 
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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 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de 

uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan 

sınırlaması olmayan programlarına 2021-YKS’de yerleşmiş olan adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır.  

Belirtilen kurallara göre sınavı geçerli sayılan Adayların yerleştirme puanları yukarıdaki 

formüle göre hesaplanacaktır. Elde edilen puanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konacaktır ve belirtilen tarihte Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara tekrardan 

herhangi bir duyuru yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarının takibi ve kayıt işlemleri ile ilgili tüm 

sorumluluk adayın şahsına aittir. 

NOT: Yukarıda, Adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar 

“2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır. 

ÖSYM tarafından belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar ve 

kurallar yapılacak olan değişikliğe göre düzenlenecektir.  
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UYARILAR 

● Adayların YP Puanların eşit olması halinde TYT puanına bakılır. TYT puanı yüksek 

olan aday öncelikli olur. 

● Sınavlarda disiplinsiz davranışlar sergileyen, malzemelere zarar veren adaylar sınavdan 

diskalifiye edilerek haklarında, tutanak tutulup yasal işlem yapılacaktır. 

● Koordinasyon Parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra erkek ve kadın adaylar 

arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak 

kabul edilecek şekilde sıralama yapılacaktır. 

● Kadınlar kapsamında 65 saniye≤Parkur Skoru≤70 saniye, erkekler kapsamında ise 55 

saniye≤Parkur Skoru≤60 saniye, bir dereceyle koordinasyon parkurunu tamamlayan 

adaylar, Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurundan 1 (bir) puan alır ve bu 

adayların yerleştirme puanları hesaplanır. Dolayısıyla bu adaylar tercihlerine göre 

programlara yerleştirilmelerine yönelik değerlendirmeye alınarak sıralamaya dahil 

edilirler. 

● Kadınlarda 70 (yetmiş) saniyenin, erkeklerde ise 60 (altmış) saniyenin üzerinde bir 

dereceyle koordinasyon parkurunu tamamlayan adaylar, Özel Yetenek Sınavı 

Koordinasyon Parkurundan 0 (sıfır) puan alırlar fakat yerleştirme puanları hesaplanır 

ve tercihlerine göre programlara yerleştirilmelerine yönelik değerlendirmeye alınarak 

sıralamaya dahil edilirler. Diğer bir ifadeyle Koordinasyon Parkurunda yarışması 

şartıyla 0 (sıfır) puan alan bir aday elenmiş sayılmaz. 

NOT: Sınav başvuru ve kontenjanların durumuna göre Sınav Üst Kurulu sınav baraj 

sürelerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

15. SONUÇLARIN İLANI  

Asıl ve yedek listeler 02 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecektir.  Yerleştirme Puanına (YP) göre 

kayıt hakkı kazanan adayların listesi, Bayburt Üniversitesi (www.bayburt.edu.tr) ve Spor 

Bilimleri Fakültesi internet sayfasından (https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri) ilan edilerek 

duyulacaktır. Adaylara ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden 

yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir. 

http://www.bayburt.edu.tr/
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16. KESİN KAYIT 

Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanarak 

tercihlerine göre sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt 

tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde 

kayıt hakkı talep edemez. 

Fakültemize asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları  

03 – 04 – 05 Eylül 2022 (Saat 17:00’ye kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde (Baberti Külliyesi) yapılacaktır. 

Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan 

yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen 

kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır 

ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.  

Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan 

adayların kayıtları, belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde (Saat 17:00’ye kadar) Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde (Baberti Külliyesi) yapılacaktır. 

NOT: Aday ikinci öğretim programını kazanıp ders kaydı yaptırdıktan sonra, kayıt sildirmesi 

halinde ders kaydı için yatırdığı harç ücreti kesinlikle geri ödenmez. Ancak ikinci öğretim 

programını kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde Fakültemizin birinci 

öğretim programlarının birisine yedekten kayıt yaptırırsa dilekçeyle başvurması halinde ikinci 

öğretim programına kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenir. 

NOT: Fakültemiz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğindedir.  

Web sitesindeki yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacaktır. 

Adaylar web sitesindeki duyuruları takip etmek zorundadır. 

16.1. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

a) Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi  

b) YKS Sonuç Belgesi  

c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da geçerli 

mezuniyet belgesi. 
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d) II. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Katkı payı, yeni 

kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt tarihleri arasında açtırılan ve Üniversitemiz web sayfasında 

ilan edilen hesaba yatırılacaktır.), 

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. 

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “SPOR 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNE KAYIT YAPTIRMASINDA ve 

ÖĞRENİM GÖRMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA YOKTUR.” ibaresi 

bulunacaktır.) 

h) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya 

üniversitemizden onaylı suretleri. 

17. ŞEHİT-GAZİ YAKINI ADAYLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

● Ön kayıt şartlarının sağlanması,  

● Online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgelerin yüklenmesi  

● Şehit ve gazi yakınları, yakınlık durumlarını, ikamet ettikleri yerdeki mülki amirliklerce       

(Valilik, Kaymakamlık) verilecek belge ile belgelemeleri şartıyla başvuru yapabilirler.  

● Şehit ve gazi yakınları olarak eşi, çocuğu ya da kardeşi ile spor yapmasında sakınca 

olmayan gazilerin kendileri başvurabilirler.  

● Bu adaylar beceri ve özel yetenek sınavı sırasında diğer adaylar gibi işlem görürler. 

Fakat yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra kendi aralarındaki sıralamaya göre 

yerleştirilirler. 

18. ENGELLİ ADAYLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Engelli Adayların 2022–2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru Esnasında 

yapmış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır. Özel yetenek sınavına 

girecek engelli adaylar, ilan edilen programlardan birini ya da birden fazlasını tercih edebilirler. 

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına göre her bir 

programın toplam kontenjanının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır. 

Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda 

belirtilmiştir; 
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1. T.C. vatandaşı olmak. 

2. YKS’ye girmiş olmak. 

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için 2022 Y-TYT 800.000 barajı  (sekiz yüz 

bin) Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programlarına başvuracak tüm 

engelli adaylar için TYT puan türünden en az 100 puan almış olmak. 

4. Engelli adaylar (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)) için ilan edilen engelli gruplar dışındaki engellilerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Engelli adayların belirtikleri engel durumlarını, süresi geçerli olmak üzere bir 

üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”yla belgelemeleri 

gerekmektedir. 

5. Engelli kontenjanına başvuran adayların belirtilen engel gruplarından en az birinden %40-60 

beden gücünden azalma oranının olması gerekmektedir. Adayın var olan engellik durumuna 

başka bir engel de eşlik ediyorsa, engellik oranının genel toplamı %40-60 aralığının dışındaki 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü üst düzeyde 

yeterliğe ihtiyaç duyulan fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, üst düzeyde 

yeterliğe ihtiyaç duyulan fiziksel aktivite yapmayı engelleyen herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmamak. 

NOT: 2022 YKS Kılavuzu’na göre engelli aday başvuru ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

NOT: Engelli adaylar 30 metre sürat koşusu sınavına girerek kendi aralarında 

değerlendirilecektir.  

NOT: Engelli adayların en az üç yıl lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

18.1. Belgelerin Yeniden İncelenmesi Talebi 

Özel Yetenek Sınavı Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda 

engelli aday tarafından ibraz edilen belgelerin ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden 

incelenmesini talep edebilir. 
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19. MİLLİ SPORCULAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına göre Spor 

Bilimleri Fakültesi’ne yerleştirmede her program için ilan edilen kontenjan içerisinden milli 

sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. 

Milli Sporcular:  

Bu adaylar parkur sınavında diğer adaylar gibi işlem görürler. Fakat yerleştirme puanları 

hesaplandıktan sonra kendi aralarındaki sıralamaya göre yerleştirilirler. 

20. BOKS, HALTER, RAGBİ VE BOCCE BRANŞLARI KAPSAMINDA 

ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün E-82993167-604.02-503292 

sayılı ve E-82993167-604.02-2703831 sayılı yazılarına göre Antrenörlük Eğitimi Programı’nda 

Boks, Halter ve Bocce branşlarında ayrı ayrı Birinci Öğretim için 3 (Kadın: 1 ve Erkek: 2) ve 

İkinci Öğretim için 2 (Kadın: 1 ve Erkek: 1) ve Ragbi (Softbol) branşı için 5 Kadın ve Ragbi 

(Beyzbol) branşı için 5 Erkek olmak üzere toplam 25 kontenjan ayrılmıştır. Bu bağlamda Boks, 

Halter, Ragbi ve Bocce branşları kapsamında öğrenci alımı ile ilgili açıklamalar aşağıda 

verilmiştir. 

o Antrenörlük Eğitimi Programı için 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT 

puanından asgari 100 (yüz) puan almak. 

o Branşlar: 

o Boks Branşı 

Boks branşına özel olarak ayrılan kontenjan bağlamında başvuracak adaylar, 

belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda yer alan Tablo 6’ya göre puanlandırılıp 

değerlendirileceklerdir. 
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Tablo 6. Boks Branşına İlişkin Puanlama Tablosu 

Puan Düzey (Boks) 

100 
Büyükler, U22 ve Gençler yaş kategorisinin birinde, Olimpiyat, Üniversiade, Üniversiteler, Ordular 

arası, Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak  

90 
Büyükler, U22 ve Gençler yaş kategorisinin birinde, Olimpiyat, Üniversiade, Üniversiteler, Ordular 

arası, Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında mücadele etmiş olmak  

80 
Yıldızlar, Üst minikler ve alt minikler kategorisinin birinde, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 

ilk 3 dereceye girmek 

70 
Yıldızlar, Üst minikler ve alt minikler kategorisinin birinde, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 

mücadele etmek 

60 
Büyükler, U22, Gençler, Yıldızlar, Üst Minikler ve Alt minikler Kategorisinin birinde uluslararası 

turnuvalarda yarışmak 

50 
Büyükler, U22, Gençler, Yıldızlar, Üst Minikler ve Alt minikler kategorisinin birinde yapılan 

Türkiye şampiyonalarında ilk 3 derecesi bulunmak  

40 
Büyükler, U22, Gençler, Yıldızlar, Üst Minikler ve Alt minikler kategorisinin birinde yapılan 
Türkiye şampiyonalarında 8/1 finalinde mücadele etmek. (Çeyrek final oynamak) 

30 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3 derecesi bulunmak 

20 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında 8/1 finalinde mücadele etmek. (Çeyrek final oynamak) 

10 İl şampiyonalarında en az iki kez ilk 3 derecesi bulunmak ve en az 5 yıl sporcu lisansı bulunmak. 

 

o Halter Branşı 

Halter branşına özel olarak ayrılan kontenjan bağlamında başvuracak adaylar, 

belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda yer alan Tablo 7’ye göre puanlandırılıp 

değerlendirileceklerdir. 

Tablo 7. Halter Branşına İlişkin Puanlama Tablosu 

Puan Düzey (Halter) 

100 

Büyükler, U23, Gençler ve Yıldızlar yaş kategorilerinin en az birinde, Olimpiyat, Üniversiade, 

İslami Dayanışma ve Akdeniz Oyunlarında veya Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından en az 

birinde yarışmak. 

90 Türkiye şampiyonalarında en az 5 kez birincilik derecesi bulunmak. 

80 Türkiye şampiyonalarında en az 3 kez birincilik derecesi bulunmak. 

70 Türkiye şampiyonalarında en az 5 kez ilk 3 derecesi bulunmak. 

60 Türkiye şampiyonalarında en az 3 kez ilk 3 derecesi bulunmak. 

50 İl şampiyonalarında en az 5 kez ilk 3 derecesi bulunmak. 

40 İl şampiyonalarında en az 3 kez ilk 3 derecesi bulunmak. 

30 En az 7 yıl ve üzeri sporcu lisansına sahip olmak. 

20 En az 5 yıl sporcu lisansına sahip olmak. 

10 En az 3 yıl sporcu lisansına sahip olmak. 
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o Ragbi Branşı 

- Ragbi (Beyzbol ve Softbol) branşından başvuru yapacak adayların belgelendirmeleri 

kaydıyla sporcu lisansına sahip olmaları ve  ilgili federasyonun liglerinde oynamış 

olmaları gerekmektedir. 

o Bocce Branşı 

Bocce branşına özel olarak ayrılan kontenjan bağlamında başvuracak adaylar, 

belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda yer alan Tablo 8’e göre puanlandırılıp 

değerlendirileceklerdir. 

Tablo 8. Bocce Branşına İlişkin Puanlama Tablosu 

Puan Düzey (Bocce) 

100 Akdeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Etmek 

90 Büyükler Türkiye Şampiyonalarında İlk 3 Dereceyi Elde Etmek  

80 Bocce Türkiye Şampiyonalarında 4-16. Sıraya yükselmek 

70 
Bocce 1. veya 2. Ligde yarışmış olmak / Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında İlk 3 Dereceyi 

Elde Etmek 

60 
Bocce 3. Ligde yarışmış olmak. / Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında ilk 4-16. Sıraya 

Yükselmek 

50 En az 5 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak / İl Şampiyonasında İlk 3 Dereceyi Elde Etmek 

40 En az 4 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak / İl Şampiyonasında ilk 4-8. Sıraya Yükselmek 

30 En az 3 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak / Türkiye Şampiyonalarında yarışmacı olmak 

20 Bocce İl şampiyonalarında yarışmacı olmak 

10 Bocce Bowling Dart sporcu lisansına sahip olmak 

 

o Boks, Halter, Ragbi ve Bocce branşlarına ait kontenjanlara başvuracak olan adaylar, 

parkur sınavında diğer adaylar gibi işlem görürler. Ancak yerleştirme puanları 

hesaplandıktan sonra kendi aralarındaki sıralamaya göre yerleştirilirler. 

o Boks, Halter, Ragbi ve Bocce branşlarına ilişkin herhangi bir cinsiyet grubuna ait 

kontenjan dolmadığında boş kalan kontenjan öncelikli olarak ilgili olduğu branş 

bağlamında diğer cinsiyet grubuna aktarılacaktır. Aktarım gerçekleştirildikten sonra bu 

branşlara ilişkin kontenjan dolmadığında kalan boş kontenjanlar genel alım 

kontenjanlarına eklenecektir. Bu aktarımlar Antrenörlük Eğitimi Programı için 

geçerlidir. 
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NOT: Adaylar Boks, Halter, Ragbi ve Bocce branşları bağlamında kayıt yapma hakkı 

kazandıkları takdirde adayların öğrenim görecekleri Antrenörlük Eğitimi Programındaki 

Uzmanlık Derslerini, kayıt yapma hakkı kazandıkları branştan almak zorundadırlar. 

NOT: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Fakültemizin 

Resmi internet sayfasından gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

21. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Uluslararası öğrenci adayları öncelikle üniversitemiz Bayburt Üniversitesi 2022-2023 

Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Alım Şartlarını yerine getirmiş olmaları ve “Başvurular, 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi/Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri” modülü üzerinden 

online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Uluslararası aday başvurusunu yaptıktan 

ve başvurusu üniversitemiz tarafından Onaylandıktan sonra diğer adaylar gibi özel yetenek 

sınavına tabi tutulacaklardır. Uluslararası öğrenciler belirtilen kontenjanlar dâhilinde kendi 

aralarında değerlendirilip yerleştirme işlemleri yapılır. 

Uluslararası öğrenciler, Özel Yetenek Sınavına girmek zorunda değildir. Özel Yetenek 

Sınavına girmeyen öğrencilerin sınav puanı sıfır olarak hesaplanacak ve bu öğrenciler 

ilgili formüle göre değerlendirilip sıralamaya dâhil edileceklerdir. 

Detaylı Bilgi için: 

Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve 

Kayıt İşlemleri Yönergesi 

Bayburt University Associate-Bachelor Level International Student Application, Admission 

and Registration Directive 

a- Sınav Yeri ve Tarihi: Uluslararası Adaylar için özel yetenek sınavı 31 Ağustos 2022 

tarihinde Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda 

yapılacaktır.   

b- Özel Yetenek Sınavının Puanlanması ve Değerlendirmesi:  

Uluslararası adaylar aşağıdaki formüle göre yerleştirme puanları hesaplanarak yerleştirme 

işlemleri yapılacaktır.  
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YP = (0,40 x OBP) + (0,60 x ÖYSP-SP) 

YP:  Yerleştirme puanı 

OBP: Orta öğretim başarı puanı 

ÖYSP-SP: Özel yetenek sınav puanı- standart puanı 

c- Uluslararası Aday Kontenjanları 

Tablo 9. Uluslararası Aday Kontenjanları 

Programlar ve Kontenjanları 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Antrenörlük Eğitimi 

(Birinci Öğretim) 

Antrenörlük Eğitimi 

(İkinci Öğretim) 
Rekreasyon Spor Yöneticiliği 

4 4 4 4 4 

 

d- Uluslararası Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler 

1- Pasaport ve Onaylı Suretinin olması gerekmektedir. 

2- Sağlık Raporu’nun (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan (Aile 

hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınması ve “SPOR 

YARIŞMALARINA VE SPOR SINAVINA GİRMESİNDE SAĞLIK AÇISINDAN BİR 

SAKINCA YOKTUR” ibareli olması gerekmektedir. 

e- Sınav Sonuçların İlanı: Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 05 Eylül 2022 tarihinde 

http://bayburt.edu.tr ve https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri internet adreslerinden ilan 

edilecektir.  

f- Tercih İşlemleri:  Bayburt Üniversitesi öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yürütülen 

Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri esnasında yapılacaktır. 

g- Yerleştirme İşlemleri: Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri esnasında yapılan tercihe 

göre yapılacaktır.  

h- Kayıt İşlemleri: Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılacaktır. 

Not: Bu kılavuzda yer alan öğrenci alımı ile ilgili şartlar uluslararası öğrenci adayları için de 

geçerlidir. 

http://bayburt.edu.tr/
https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri
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22. EXPLANATIONS ON INTERNATIONAL STUDENTS 

International students  firstly need to fullfill the conditions of our university Bayburt University  

2022-2023 Academic Year International Student Admission Conditions and they need to make 

an online application from “Applications, University Information Management System 

International Students Application Procedures”. After making an international candidate 

application and being accepted by our university, they will be subjected to a special talent 

examination like other candidates. International students will be evaluated within quota 

between each other and placement procedures will be done.  

International students do not have to take the Special Talent Test. The test score of the students 

who do not take the Special Talent Test will be calculated as zero and these students will be 

evaluated according to the relevant formula and included in the ranking. 

For detailed information:  

Bayburt University Associate-Bachelor Level International Student Application, Admission 

and Registration Directive 

Exam location and date: For international students special talent examination will be held on 

31.08.2022 in Bayburt University Baberti Kulliye Sport Sciences Faculty. 

a.) Scoring and Evaluation of the Special Talent Exam: Placement procedures will be 

made by calculating the placement scores according to the formula below. 

 

    YP = (0,40 x OBP) + (0,60 x ÖYSP-SP) 

    YP:  Placement Score 

    OBP: Secondary School Achievment Score 

     ÖYSP-SP: Special Talent Examination Score - Standart Score 
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b.) International Candidate Quotas 

Tablo 10. International Candidate Quotas 

Departmants and Their Quotas 

Physical education 

and Sports 

Education 

Coaching Education 

(Daytime 

Education) 

Coaching Education 

(Evening 

Education) 

Recreation 
Sports 

Management 

4 4 4 4 4 

 

c.) Documents That International Candidates Must Have With Them On Exam Day: 

1.) Passport and Certified Copy are required.  

2.) Medical Report: From any health instution that related to there is no health problem. 

Family doctor, health center, private polyclinic, private hospital, public hospital etc.). 

There must be this expression: “There is no health problem in terms of entering 

sports competitions and sports exams”. 

d.) Announcement of exam results: The list of those who are eligible to register will be  

announced on the 05.09.2022 from the websites  http://bayburt.edu.tr and 

https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri  

e.) Prefence Process: It will be done during the International Student Application 

Procedures carried out by the Bayburt University student affairs office. 

f.) Placement Process: It will be done according to the preference made during 

International Student Application Process. 

g.) Registiration Procedures: It will be done by the Bayburt University International 

Relations Office.  

Note: Conditions that are in this guide about student admission are valid for international 

student candidates.  

OYSP Standart Puan: OSYP standard score 

Adayın OYSP Puanı: Candidate’s OYSP Score 

OYSP Puanı Dağılım Ortalaması: average of OYSP Score distribution 

OYSP Puan dağılımının standart sapması: Standard deviation of the OYSP score 

distribution 

http://bayburt.edu.tr/
https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri


32 
 

23. ÖZEL YETENEK SINAVI KORDİNASYON PARKURU 

Online başvurusu kabul edilen tüm adaylar başvuru sonrasında belirlenen sıra 

numarasına göre sınava alınacaktır. Adaylara bildirilen sınav gün ve saat diliminde adaylar ve 

görevliler haricinde kimse üniversite bahçesine alınmayacaktır. Adaylar sadece sınava gireceği 

gün ve saat diliminde üniversite kampüsüne/yerleşkesine girebilecektir. 

COVID-19 tanısı olan ve/veya karantinada olan adayların, Spor Bilimleri Fakültesi 

Dekanlığına bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır. COVID-19 tanısı olan ve/veya 

karantinada olan adaylar ÖSYM’nin belirlediği koşullar ve önlemler altında sınava alınacaktır. 

Kampüs girişinde öğrencilerin, yanında herhangi bir yakını olmaksızın (engelli adaylar 

hariç) kampüs alanına girişine müsaade edilecektir. 

Adaylar sınav saatini beklerken ve spor salonuna alınırken kurallara uygun hareket 

etmek zorundadır. 

Kılavuzda belirtilen test parkurunda adayın sınavı fotosel aralığından geçip fotoseli 

aktifleştirmesiyle başlar, belirlenen alana yerleştirilen istasyonları hatasız bir şekilde 

tamamladıktan sonra adayın bitişteki fotoseli durdurmasıyla parkur tamamlamış olur. 

Adaylar test parkurunda yalnızca bir defa yarışabilir. Teknik bir sorun (fotosel arızası 

veya benzeri bir durum) oluşmadığı takdirde başka bir yarışma hakkı verilmeyecektir. 

Sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek durumlara bağlı olarak Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Bayburt Üniversitesi ve/veya 

Devletin Yetkili Organları ve Makamları tarafından alınan kararlara göre değişebilir. Adaylar 

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. 

NOT: Adaylar belirlenen şartlar doğrultusundaki sporcu özgeçmişine sahip olmasalar da 

Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışma hakkına sahip olup bu adayların 

Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanacaktır. Ancak belirlenen şartlar doğrultusundaki 

sporcu özgeçmişine sahip olup Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda 

yarışmayan adayların Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanmayacaktır. Diğer bir 

ifadeyle adayların, programlara yerleştirilme işlemlerinin yapılabilmesi için Özel Yetenek 

Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışmaları zorunludur. 
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23.1. Koordinasyon Parkuru Uygulaması 

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek 

Sınavı Koordinasyon Parkuruna ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

23.1.1. Koordinasyon Parkuru ve Değerlendirmesi 

- Koordinasyon Parkurunun Puanlanması: 

Koordinasyon Parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra erkek ve kadın adaylar 

arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak kabul 

edilecek şekilde sıralama yapılacaktır. 

Kadınlar kapsamında 65 saniye≤Parkur Skoru≤70 saniye, erkekler kapsamında ise 55 

saniye≤Parkur Skoru≤60 saniye, bir dereceyle koordinasyon parkurunu tamamlayan adaylar, 

Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurundan 1 (bir) puan alır ve bu adayların yerleştirme 

puanları hesaplanır. Dolayısıyla bu adaylar tercihlerine göre programlara yerleştirilmelerine 

yönelik değerlendirmeye alınarak sıralamaya dahil edilirler. 

Kadınlarda 70 (yetmiş) saniyenin, erkeklerde ise 60 (altmış) saniyenin üzerinde bir 

dereceyle koordinasyon parkurunu tamamlayan adaylar, Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon 

Parkurundan 0 (sıfır) puan alırlar fakat yerleştirme puanları hesaplanır ve tercihlerine göre 

programlara yerleştirilmelerine yönelik değerlendirmeye alınarak sıralamaya dahil edilirler. 

Diğer bir ifadeyle Koordinasyon Parkurunda yarışması şartıyla 0 (sıfır) puan alan bir aday 

elenmiş sayılmaz. 

NOT: Sınav başvuru ve kontenjanların durumuna göre Sınav Üst Kurulu sınav baraj sürelerinde 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

- Koordinasyon Parkuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar: 

1- Aday koordinasyon parkurunu Şekil 1’de gösterildiği gibi tamamlamak zorundadır. Aksi 

takdirde diskalifiye olur.  

2- Aday parkurda yarışırken herhangi bir istasyonu atlayarak parkuru tamamlar veya yarıda 

bırakırsa diskalifiye olur. 
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- Koordinasyon Parkuru:  

Aday, koordinasyon parkurunun başlangıç çizgisinin 75 cm gerisindeki çıkış çizgisini 

geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını 

geçerek 1 m ilerideki 1. istasyonda jimnastik minderi üzerinde öne takla atar ve 3 m ilerisindeki 

2. istasyona geçerek çift ayakla çift yönlü sıçrama yapar. Burada bankın her bir yanına beşer 

kez olmak üzere toplam 10 tane çift ayak sıçramayı yaptıktan sonra aday 3 m ilerideki 3. 

istasyonda denge aletinin altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu alır ve 

denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş araç lastiği içine topu bırakır. Aday 

bu hareketi bir kez daha tekrarlar ve 3. istasyonu tamamlayarak 6 m ilerisindeki 4. istasyon için 

kasanın içinde bulunan hem futsal ve hem de basketbol toplarıyla slalom yapmadan önce top 

kasasının 1 m önündeki başlangıç çizgisini ihlal etmeden futsal topunu ayağıyla kontrol ederek 

basketbol topunu ise bir defa yere sektirerek slalomlar arasında geçmeye başlayacaktır. Aday, 

slalomlar arası geçişi tamamladıktan sonra topları kasa içerisine koymak zorundadır. Adaylar 

futsal ve basketbol kasalarının 1,5 m yanındaki 5. istasyona geçerek 30 m sprint koşusuyla 

koordinasyon testini tamamlayacaktır. Bu parkur, bitiş kapısı geçildikten sonra sonlanır. 

Elektronik fotoseli durdurmak adayın sorumluluğundadır. 

 Parkurun hem başlangıcında hem de bitişinde fotosel cihazı kullanılacaktır. 

 Adayın parkur süresi fotosel yardımıyla otomatik olarak belirlenir. Süreyi başlatan ve 

durduran adayın kendisidir. Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda kaydedilir. 

 Aday, fotoselin bitiş aralığından geçerek koordinasyon parkurunu sonlandırmalıdır. 

Fotoselin altından veya üstünden geçerek kronometreyi durduramayan adayların, 

kronometreyi durdurdukları andaki süre geçerli olacaktır ve kendilerine ilave bir 

yarışma hakkı verilmeyecektir. 
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Şekil 1. Koordinasyon Parkuru 

➢ İstasyon 1: Öne Takla 

- Eller minder (2x1 metre) üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere 

temas edecek şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır (Düz takla) 

▪ İhlaller:  

 Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya 

solundan dışına taşması veya çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi 

istenir. 

 Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi takdirde 

adayın hareketi tekrar etmesi istenir. 

➢ İstasyon 2: Çift Ayakla Çift Yönlü Sıçrama  

- Bank (44 cm yüksekliğinde – 20 cm genişliğinde - 3 m uzunluğunda) üzerinden yapılan 

sıçrama çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından sayılan kurallara uygun 10 çift ayak 

sıçrama ve yere basma sonrası istasyon tamamlanır. 
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▪ İhlaller:  

 Sıçrama ve yere basma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla 

basmak ve dayanmak hatalı hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden 

devam eder. 

 Her sıçrama ve inişten sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde 

hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve yere 

basma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun yapılmayan hareketleri 

saymayacaktır.  

➢ İstasyon 3: Denge Aletinin Altından ve Üzerinden Geçerek Ağırlık Toplarının 

Yerlerini Değiştirme  

- Aday denge aletinin (engelin alt kenarı yerden erkeklerde 80cm, kadınlarda 70 cm 

yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 10 cm genişliğindeki) altından geçerek iki farklı 

kasa içinde hazır bulunan sağlık topunu (erkeklerde 5 kg, kadınlarda 3 kg) alır ve denge 

aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya bırakır. Aday bu hareketi bir 

kez daha tekrarlar ve hareketi tamamlar. Aday topu elinden kaçırırsa topu tekrar alarak 

hareketi tamamlayana kadar devam eder. Kasaların arasındaki mesafe: 120 cm 

Kasaların denge aletine olan uzaklığı: 150 cm   

▪ İhlaller:  

 Adayın denge aletinin altından ve üzerinden sırasına uymaması halinde adayın 

tekrar etmesi istenir. Yer değiştirilen toplar kasa içerisinde kalmalıdır. 

➢ İstasyon 4: Basketbol ve Futsal Toplarıyla Slalom  

o Bu istasyonda aday kasada bulunan futsal ve basketbol toplarının her ikisiyle de 

aralarında 1 metre mesafe bulunan slalom çubukları arasında gidiş ve dönüş şeklinde 

slalom yapar ve son kullandığı topu kasaya koyarak bir sonraki istasyona geçer. 

o Aday futsal veya basketbol toplarından herhangi biri ile istasyona başlayabilir. 

o Kasa ile başlangıç çizgisi uzaklığı: 1 m  

o Başlangıç çizgisi ile ilk slalom çubuğu arasındaki mesafe: 1 m 

o Slalom çubukları arası: 1 m 
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o Basketbol Slalom  

- Kasadan top alındıktan itibaren top sürme tekniği başlamıştır ve başlangıç çizgisinde 

bir kere top sektirilir. Basketbol top sürme tekniği kullanılarak slalomların arasından 

geçiş yapması istenir. Slalomlardan geri dönüp tekrar slalom geçiş yaptıktan sonra 

basketbol topunu aldığı kasanın içine bırakmak zorundadır. 

▪ İhlaller:  

 Adayın basketbol topunu kasadan aldıktan sonra başlangıç çizgisinde topu 

sektirmemesi halinde topu kasaya koyup tekrar başlaması istenir. 

 Aday slalom sırasında yanlış aralıktan geçiş yaparsa geri döndürülür ve doğru 

yerden geçmesi istenir. 

 Aday topu elinden kaçırırsa, yakaladıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam 

eder.  

 Slalom geçişinde slalom çubuklarından herhangi bir tanesini düşürürse çubuğu 

kaldırıp tekrar istasyona devam edebilir. 

 Aday istasyonu tamamladıktan sonra basketbol topunu kasanı içine 

bırakmaması halinde, alıp kasaya bırakana kadar diğer istasyona geçemez.  

o Futsal Slalom  

- Kasadan alındıktan sonra top, başlangıç çizgisinden önce başlangıç noktasına 

bırakılarak slaloma başlanır. Slalom yaparken aday istediği ayağını kullanabilir. 

Slalomlardan geri dönüp tekrar slalom geçiş yaptıktan sonra futsal topunu aldığı kasanın 

içine bırakmak zorundadır.  

▪ İhlaller: 

 Adayın futsal topunu kasadan aldıktan sonra başlangıç noktasına bırakmadan 

slaloma geçmesi halinde topu belirlenen noktaya bırakana kadar slaloma 

başlayamaz. 

 Aday slalom sırasında yanlış aralıktan geçiş yaparsa geri döndürülür ve doğru 

yerden geçmesi istenir. 
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 Aday topu ayağından kaçırırsa, yakaladıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam 

eder. 

➢ İstasyon 5: 30 m Sprint Koşusu 

o Koordinasyon parkurunun son istasyonudur. Adaylar bu istasyonda 2,5 m genişliğindeki 

kulvar içerisinde 30 m sprint koşusunu tamamlar. Bu parkur, bitiş kapısı geçildikten sonra 

sonlanır. Elektronik fotoseli durdurmak adayın sorumluluğunda olup aday, fotoselin bitiş 

aralığından geçerek koordinasyon parkurunu sonlandırmalıdır. Fotoselin altından veya 

üstünden geçerek kronometreyi durduramayan adayların, kronometreyi durdurdukları 

andaki süre geçerli olacaktır. 

▪ İhlaller: 

 Başlangıç kapısı içerisinden koşu kulvarına girmemek 

 2,5 m genişliğinde koşu kulvarının dışarısına çıkmak 

- Sınavdan İhraç 

Adayların kendisi veya yakınları, arkadaşları, eğitmenleri; sınav süresince jüri 

üyelerine, sınav görevlilerine ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların 

genel ahlaki kurallara, etik değerlere, sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin 

yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar vermeleri, hakemlere 

ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan ihraç 

edilecektir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler yetkili 

birimlere bildirilecektir. 

o Özel yetenek sınav salonuna sadece görevliler ile sırası gelen adaylar alınacaktır. 

o Özel yetenek sınavı ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav Üst Kurulu’na aittir. 

24. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME 

- Adaylar programlara, aşağıda yer alan sporcu özgeçmişi değerlendirme tablosundan, 

sadece en yüksek kategoriden tek bir puan alabilir. 

- Tablo üzerindeki değerlendirme ölçütleri ve puanları dışında ortaya çıkabilecek, 

öngörülememiş ve istisnai durumlarda, değerlendirme ve karar verme yetkisi, Sınav Üst 

Kuruluna aittir. 
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- Sporcu özgeçmiş puanı almayı düşünen adaylardan, durumlarını belgelemeyenlerin 

veya sporcu özgeçmişi belgesi olmayanların başvurusu kabul edilecek olup sporcu 

özgeçmişi kategorisinden puan alamayacaklardır (Bu adayların özgeçmiş puanları 0 

(sıfır) olarak değerlendirilecektir).  

- Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Puan Tablolarında yer alan olimpik ve olimpik 

olmayan branşlar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından kabul edilen 

listeye göre değerlendirilecektir. 

- Aşağıda verilen bütün branşlar için başvuracak adayların lig seviyesi ve kategorisini 

belirten belgeyi onaylı ve ıslak imzalı üst yazı ile birlikte getirmeleri gerekmektedir. Lig 

kategorisi veya seviyesi bakımından isimlerin değiştirilmesi kapsamındaki 

güncellenmelerden federasyonlar sorumludur. 

- Verilen belgelerde belirtilen lig seviyeleri eski ve yeni şeklinde belirtilmelidir. 

NOT: Adaylar belirlenen şartlar doğrultusundaki sporcu özgeçmişine sahip olmasalar da 

Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışma hakkına sahip olup bu adayların 

Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanacaktır. Ancak belirlenen şartlar doğrultusundaki 

sporcu özgeçmişine sahip olup Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkurunda 

yarışmayan adayların Özel Yetenek Sınav Puanları hesaplanmayacaktır. Diğer bir 

ifadeyle adayların, programlara yerleştirilme işlemlerinin yapılabilmesi için Özel Yetenek 

Sınavı Koordinasyon Parkurunda yarışmaları zorunludur. 

- Milli sporculara ilişkin özgeçmiş puanlaması Tablo 11’de sunulmaktadır. 

Tablo 11. Milli Sporculara İlişkin Özgeçmiş Puanlama Tablosu 

Olimpik 

Branşlar 

Olimpik Olmayan 

Branşlar 
Düzey (Milli Sporcu) 

100 85 
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil 

etmek 

90 75 
Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunlarında ve Balkan 

Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek 

80 65 A Milli Olmak 

70 55 B Milli Olmak / U20-U23 (Ümit, A2 Milli olmak) 

60 45 C Milli Olmak /U14-U19 yaş gruplarında Genç Milli Olmak 

50 - Milli Takım Kamplarına Katılmış Olmak 

Not: Olimpik olmayan branşlarda sporcunun millilik belgesinde yer alan organizasyona 

en az 6 ülke katılmış olması gerekmektedir. 
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• Bireysel sporlar için sporcu özgeçmiş puanlaması Tablo 12’de sunulmaktadır. 

Tablo 12. Bireysel Sporlar İçin Sporcu Özgeçmiş Puanlama Tablosu 

Olimpik 

Branşlar 

Olimpik Olmayan 

Branşlar 
Düzey (Bireysel Spor) 

100 80 Büyükler Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi almış olmak 

90 70 En üst Ligde yer almak 

80 60 
U16-U23 Yaş Grubunda Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi 

almak 

70 40 Büyükler Türkiye Şampiyonalarında 4-10. Olmak 

50 20 
U11-U15 Yaş Grubunda Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 derecede 

olmak 

40 - Okul sporlarında Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 derecede olmak 

10 5 Branşlarında lisanslı sporcu olmak 

• Takım sporları için sporcu özgeçmiş puanlaması Tablo 13’te sunulmaktadır. 

Tablo 13. Takım Sporları İçin Sporcu Özgeçmiş Puanlama Tablosu 

Olimpik 

Branşlar 

Olimpik Olmayan 

Branşlar 
Düzey (Takım Sporu) 

100 80 En üst Ligde yer almak 

90 70 Birinci Ligde yer almak 

80 60 İkinci Ligde yer almak 

70 50 Üçüncü Ligde yer almak 

50 - 

BAL Lig de yer almak, 

Elit (Akademi) liglerinde yer almak 

Liselerarası Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş 

olanlar 

40 - 

Bölgesel Gelişim (Akademi) liglerinde yer almak, 

Bölgesel ligde yer almak 

Plaj ve Futsal Liglerinde yer almak 

30 - Yerel amatör liglerin A takımında yer almak 

20 - Yerel amatör liglerin alt yaş kategori takımlarında yer almak 

10 5 
Branşında veya okul sporlarında lisanslı sporcu olmak 

(3 adet onaylı müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 
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25. İLETİŞİM 

Adaylar, özel yetenek sınavı hakkında bilgi alabilmek için aşağıdaki iletişim kanalları 

aracılığıyla ilgili kişilerle irtibata geçebilirler. 

Tel:   +90 458 211 11 52 /  Spor Bilimleri Fakültesi: +90 458 333 20 27 

Eposta:  besyooys@bayburt.edu.tr          

Web Sitesi: http://bayburt.edu.tr 

https://bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri 
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