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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 sonrası yeni normalleşme sürecinde her 

türlü tedbirler alınarak sınav komisyonumuz tarafından Özel Yetenek Sınav Parkuru 

özenle hazırlanarak öğrenci alınacaktır. Yapılacak olan değerlendirmede her adayımız 

için geçmiş yıllarda 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. Necmettin ELMASTAŞ                                                                                                                

                                                                                                      REKTÖR 
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ÖNSÖZ 

 

Değerli adaylar, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı, Bitlis Eren 

Üniversitesi Özel Yetenek Sınavımız bu yıl Özel Yetenek Sınav 

Koordinasyon Parkuru, TYT ve OÖBP ile değerlendirme yapılarak öğrenci 

alımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak pandemi şartlarından dolayı 

koordinasyon parkurunun yapılamaması durumunda, Y-TYT ve OBP 

sonuçlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Sınav ile ilgili işlemler, 

adayların evraklarını teslim etmesi ile başlayacak ve değerlendirme 

sonuçları Üniversitemizin Resmi Web Sayfasında (www.beu.edu.@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; sportif, okul başarı 

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

ve kabul puanı  (ÖYSP) olarak değerlendirilecektir. Sınav için istenilen belgeleri online olarak 

talep edilmiş komisyonumuz tarafından incelenecek gerek görülürse aslı talep edilecektir.   

Yüksekokulumuz öğrenci seçme ve kabul sınav sistemine ilişkin uygulama esaslarının 

belirtildiği “Bitlis Eren Üniversitesi BESYO 2021-2022 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 başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 

 

 

 

                                                                                                           Prof. Dr. Mustafa ATLI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

                                                                                                  Müdürü 

 

 

 

 

 

 

http://www.beu.edu.@beu.edu.tr
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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.   

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 

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. 
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2021-2022 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

 

Adaylar 06 Ağustos 2021- 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak ön kayıt 

işlemlerini başlatacaklardır. Online olarak sisteme yüklenen evraklar sınav komisyonu tarafından 

gerek görüldüğünde adaydan talep edilecektir. 

HES Kodu olmayan aday Beceri Koordinasyon Testine alınmayacaktır (Sağlık Bakanlığı 

tarafından HES kodu zorunluluğunun kaldırılması durumunda sınav için HES kodu zorunlu 

aranmayacaktır). 

Sınav Sonuçlarının değerlendirmesinde TYT Puanı, OBP Puanı ve Parkur 

Puanı(koordinasyon parkur süresi en fazla erkek adaylar için 50, kadın adaylar için ise 60 

saniyedir bu sürenlerin üstünde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır)   

hesaplanacaktır. Adayın Koordinasyon parkuruna katılmaması veya puan alamaması durumunda 

TYT ve OBP puanı değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemiden dolayı olağanüstü bir durum 

olması durumunda koordinasyon parkuru yapılamazsa adayların TYT ve OBP puanları 

değerlendirilecektir. 

           Evraklar Sınav Komisyonumuz tarafından incelendikten sonra ÖYS’na girebilecek 

adayların listesi Üniversitemiz web sayfasından 16 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. 19 

Ağustos 2021 tarihinde saat 09:30 da ÖYS başlayacak ve aynı gün tamamlanmaya çalışılacaktır. 

Yoğunluk nedeniyle ÖYS’nın bir sonraki güne sarkması durumunda; ÖYS takip eden günlerde 

devam edecektir. 23 Ağustos 2021 tarihinde Sınav sonuçları Üniversitemiz web sayfasından 

(www.beu.edu.tr) ilan edilecektir. 

Adayların sınav sonuçlarına itirazlarını 25 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar 

Yüksekokulumuz Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir itiraz 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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. 

 

 

 

http://www.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 2021 Y-TYT den 

en düşük 800.000 başarı sırasına sahip olması gerekmektedir. Ek puansız yerleştirme 

puanının başarı sırası dikkate alınır. Yerleştirme puanında ise TYT puanı esas alınacaktır. 

(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölüm için ÖSYM tarafından başvurular sonrası 

herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin direktifleri dikkate 

alınacaktır).  

4. 2020-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 2021-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. 2021 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. 2020-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 2020 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 
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ÖN KAYIT İÇİN ONLİNE SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

1. Üzerinde mezun olunan alan/kol/bölüm yazılı olan diploma ya da geçici mezuniyet belgesi . 

 

2. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için üniversitelerinin öğrenci işlerinden 

alacakları öğrenci belgesi. 

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

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

5. 2021 yılına ait YKS sonuç belgesi. 

6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) verilen onaylı milli sporcu olduğunu 

gösteren belge (Belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi aday tarafından sınava gireceği gün 

mutlaka yanında olması gerekmektedir).  

 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

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

Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile 40 (kırk) öğrenci alınacaktır. 

 Kontenjan Dağılımı 

 Genel Kontenjan Milli Kontenjanı 

Erkek 22 3 

Kadın 13 2 

Toplam 35 5 

 

Millilik kontenjanı genel kontenjana dâhil olup milli sporcu başvurmaması durumunda 

cinsiyet kontenjanına göre aktarımı yapılacaktır. Belirtilen kontenjandan fazla milli 

sporcunun başvurması durumunda kendi alanlarında ki TYT OBP ve Parkur Puanlarına 

göre değerlendirme yapılacaktır. 

 

MİLLİLİK BELGESİ 

• İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından 2016 yılından sonra 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. 
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Yüksekokulumuza yapılan başvurular sonucu Sınav Komisyonumuz tarafından belgeler 

titizlikle incelenip teyit edildikten sonra (TYT, OBP ve SP) sınav verileri olarak 

kullanılacaktır. Adayların koordinasyon parkuruna girmemeleri veya puan alamaması 

durumunda (koordinasyon parkur süresi en fazla erkek adaylar için 50, kadın adaylar için 

ise 60 saniyedir bu sürenlerin üstünde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır) 

TYT ve OBP değerlendirmeye alınmayacaktır.  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, 2021 Yüksek Öğretim Programları 

ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.  

 

* ÖSYM tarafından ÖZEL YETENEK SINAVI kuralları ile ilgili bir değişiklik olması 

durumunda kılavuzumuz ÖSYM talimatlarına göre güncellenerek ilan edilecektir. 

Tanımlamalar: 

 

• SP (Özel Yetenek Sınav Parkuru) Adayın Özel Yetenek Sınavında gişrmiş olduğu 

parkurdan elde ettiği puan  

• ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile 

(ÖSYM’nin belirlediği) hesaplanması. 

• OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı 

• TYT-P (2021-TYT Puanı) 

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

• OBP (Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı) 

• BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 

• Rektörlük (T.C Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü) 

• Yüksekokul (Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 
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ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması: 

 

Hesaplamalarda, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP Standart Puanı (SP) aşağıdaki 

formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan 

sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. (Bu formüller YKS sınav 

kılavuzundan alınmıştır). 

 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

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

toplamı alınacaktır. 

• ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP) 

• Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 

• 2021- TYT Puanı (TYT-P) 

• Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2021 TYT Puanı 

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.  
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• Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için): 

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

• 2020-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. 

 

 

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

 

• Sınav girecek olan adayların listesi  16 Ağustos 2021 tarihinde www.beu.edu.tr adresinden 

ilan edilecektir. Evrakları ile ilgili bir hata var ise aday aynı gün 17.00’a kadar itiraz 

edebilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Sınav sonuçları 23 Ağustos 2021 tarihinde www.beu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

Sınav sonuçlarına itirazlar 25 Ağustos 2021 tarihinde mesai bitimine kadar şahsen 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
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SINAV KAYIT VE TAKVİMİ 

Evrakların sisteme 

yüklenmesi (Online) 

06-15 Ağustos 2021 

(aday 15 Ağustos 2021 saat 23:59 a 

kadar sisteme evraklarını yükleyebilir) 

 

besyoozelyetenek.beu.tr 

Başvuru Kabul 

Listelerinin İlanı 
16 Ağustos 2021 

www.beu.edu.tr 

Özel Yetenek Sınavı 19 Ağustos 2021 
Bitlis Eren Üniversitesi 

BESYO Binası 

Sonuçların İlanı 

21 23 Ağustos 2021 

( (Katılacak aday sayısına ve ÖYS 

durumuna göre tarih değişebilir) 

 

www.beu.edu.tr 

Asil ve Yedek 

Listelere itiraz 

25 Ağustos 2021 

(saat 17:00’ye kadar yapılabilir) 

Bitlis Eren Üniversitesi 

BESYO Binası 

* Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri daha sonra 

Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 

www.beu.edu.tr) 

 

 

 

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 25 Ağustos 2021 tarihinde 

www.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 Sınav Yönergesi Kararları 

dikkate alınacaktır. 

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

            2- Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekaletle yapılacaktır.  

http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
http://www.beu.edu.tr/
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            3- Kesin Kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen aday şahsen veya noter onaylı 

vekalet ile başvurması durumunda Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu Tarafında karar 

alındıktan sonra kayıt silme işlemi yapılır. 

 

 

      Kesin kayıt için istenilen belgeler: 

 

1. Adayın 2021 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.  

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı 13000 

Merkez/BİTLİS 

 Telefon : (434) 222 00 81 


