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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. 

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

Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır. 

 2016-2017 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlayan fakültemiz Beden Eğitimi 

ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri 

olmak üzere toplam üç bölümle eğitim öğretime devam etmektedir. 

2021-2022 Akademik Yılı için, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne 40,  

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne  (Normal Öğretim: 50, İkinci Öğretim: 40) ve Spor Yöneticiliği 

Bölümüne 50 (Normal Öğretim) olmak üzere toplam 180 öğrenci alınacaktır. 

2. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ VE AKADEMİK KADROSU  

        İdari Kadro 

 

Prof. Dr. Mutlu Türkmen Dekan V. 

Doç. Dr. Murat KUL Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARATAŞ Dekan Yardımcısı 

Mustafa Faruk ŞENLİK Fakülte Sekreteri V. 
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Bölüm Başkanları ve Öğretim Elemanları 

1 Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk. 

2 Doç. Dr. Murat KUL Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. 

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

4 Doç. Dr. Hacı Bayram TEMÜR Öğretim Üyesi 

5 Doç. Dr. Öztürk AĞIRBAŞ Öğretim Üyesi 

6 Dr. Öğr. Üyesi Zekai ÇAKIR Öğretim Üyesi 

7 Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖKTEM Öğretim Üyesi 

8 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt GÖNEN Öğretim Üyesi 

9 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali CEYHAN Öğretim Üyesi 

10 Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARATAŞ Öğretim Üyesi 

11 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre ÇİNGÖZ Öğretim Üyesi 

12 Öğr. Gör. Hüsniye BÜLBÜL Öğretim Görevlisi 

13 Öğr. Gör. Bülent TATLISU Öğretim Görevlisi 

14 Öğr. Gör. Üstün TÜRKER Öğretim Görevlisi 

15 Öğr. Gör. Mehmet YÖNAL Öğretim Görevlisi 

16 Öğr. Gör. Eda ADATEPE Öğretim Görevlisi 

17 Öğr. Gör. Onur ŞİPAL Öğretim Görevlisi 

18 Arş. Gör. Refik ÇABUK Araştırma Görevlisi 

 

3. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENEL 

BİLGİLER 

3.1. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 

- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 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, 
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dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, 

araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. 

- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Mezunları;  

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

Öğretmeni olarak,  

* 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,  

* Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim Elemanı 

olarak çalışabilirler.  

3.2. 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;  

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

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

olarak,  

* Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya müsabaka 

analizörü olarak  

* Üniversitelerin spor bilimleri fakülterinde ve spor ile ilgili birimlerinde Öğretim Elemanı 

olarak çalışabilirler. 
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3.3. 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;  

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

alanlarına uygun hizmet birimlerinde Spor Uzmanı, 

*Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde Yönetici, 

*Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda 

yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, 

*Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin 

ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve 

uygulamalarında Profesyonel Spor Yöneticisi olarak görev alabilmektedirler. 

*Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında 

hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer 

vermektedir. 

* 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,  
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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 her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

4.2. Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri 

Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

a) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada Özel Yetenek Sınavının yürütülmesiyle 

ilgili tüm işlemleri üstlenir. 

4.3. İtiraz Kurulunun Görevleri 

İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

 a) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.  

b) Sınavın herhangi bir testi sırasında 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. 
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5. 2021–2022 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA 

ESASLARI 

5.1. Amaç ve Kapsam   

Bu uygulama esasları Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek 

sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler.  

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

Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri 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 2021 Yılı ÖSYM Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunun İlgili maddeleri. 

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 Dekanlığınca belirlenen 

kurul.                                                                  

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

Sınavı.  

YKS: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı  

TYT: Temel Yeterlilik Testi 

OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

ÖYSP-SP:  ÖYSP Standart Puanı  

YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP-SP, 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 aşağıdaki 

tabloda sunulmaktadır. 

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

İŞLEM TARİH 

Online Başvuru 09 – 18 Ağustos 2021 

Online Başvuru Listesinin Açıklanması 19 Ağustos 2021  

Online Başvuru Listesine İtiraz 19 Ağustos 2021 

Sınav Giriş Programının İlanı 20 Ağustos 2021 

Özel Yetenek Sınavı 23 – 24 – 25 – 26 – 27 Ağustos 2021 

Asıl ve Yedek Listelerin İlanı  29 Ağustos 2021 

Sınav Sonuçlarına İtirazlar ve Değerlendirme Sonuçlarının 

Açıklanması 
31 Ağustos 2021 

Asıl Adayların Kesin Kayıtları 01 – 02 – 03 Eylül 2021 

Yedek Adayların İlanı 04 Eylül 2021  

*Yedek Adayların Kesin Kayıtları 05 – 06 Eylül 2021 

2. Yedek Liste Adaylarının İlanı (Kontenjan Dolmadığı Takdirde) 07 Eylül 2021 

*2. Yedek Liste Adaylarının Kesin Kayıtları 08 – 09 Eylül 2021 

3. Yedek Liste Adaylarının İlanı (Kontenjan Dolmadığı Takdirde) 10 Eylül 2021 

*3. Yedek Liste Adaylarının Kesin Kayıtları 11 – 12 Eylül 2021 

Üçüncü 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 bölüme 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 
10 Eylül 2021 

Özel Yetenek Sınavı / Special Talent Examination 13 Eylül 2021 

Sınav Sonuçlarının İlanı /  Announcement of Examination Results 17 Eylül 2021 
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T.C. 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

2021 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 1. ALIMI 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvuru Tarihleri :  12.07.2021 – 18.08.2021 

Değerlendirme Süreci :  19.08.2021 – 22.08.2021 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı :  23.08.2021 
Adayların Kayıtları ** :  23.08.2021 – 08.09.2021 
TÖMER Türkçe Dil Sınavı :  1. SINAV : 22.09.2021 – 2. SINAV : 13.10.2021 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Özel Yetenek Sınavı 
:  13.09.2021 

** 30.08.2021 tarihi Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olup, bu tarihte kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

6.1. Giriş Esasları 

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı 

olarak YKS 2021 puanı, ÖYSP-SP, OBP ve ÖSYM’nin belirlemiş olduğu formülüne göre 

hesaplanarak elde edilen yerleştirme puanına göre öğrenci alınır.  

6.2. Kontenjanlar: 

2021–2022 Akademik Yılında Fakültemiz,  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük 

Eğitimi (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim) 

Bölümlerine alınacak öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

BÖLÜMLER 

KONTENJAN 

ERKEK KADIN 
MİLLİ 

(Kadın) 

MİLLİ 

(Erkek) 

ŞEHİT - GAZİ 

YAKINI 

ENGELLİ 

(Kadın) 

ENGELLİ 

(Erkek) 
TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi 
16 12 2 4 2 1 3 40 

Antrenörlük Eğitimi 

(Normal Öğretim) 
16 

Boks: 2 

11 

Boks: 1 

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

Ragbi: 2 Ragbi: 1 

Antrenörlük Eğitimi 

(İkinci Öğretim) 
13 

Boks: 1 

9 

Boks: 1 

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

Ragbi: 1 Ragbi: 1 

Spor Yöneticiliği 

(Normal Öğretim) 
22 14 2 5 2 2 3 50 

 

GENEL TOPLAM 

 

76 52 8 18 8 6 12 180 
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* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih 5773 sayılı yazısına göre Spor 

Bilimleri Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli 

sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. 

 * Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına göre her bir 

programın toplam kontenjanının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır. 

* Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2021 tarih ve E-

82993167-604.02-503292 sayılı yazısına göre Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde Boks, Halter 

ve Ragbi branşları için ayrı ayrı Normal Öğretim için 3 (Kadın: 1 ve Erkek: 2) ve İkinci Öğretim 

için 2 (Kadın: 1 ve Erkek: 1) olmak üzere toplam 15 kontenjan ayrılmıştır. 

* Boks, Halter ve Ragbi Branşlarına, Milli Sporculara, Şehit-Gazi Yakınlarına ve Engellilere 

ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda boş kalan kontenjanlar yedek listeden puan 

sıralaması ve tercihlere göre tamamlanacaktır. 

6.3. Başvuru Yeri ve Tarihi  

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, 09-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında ön kayıt 

işlemini http://besyo.bayburt.edu.tr veya https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

adreslerinden verilecek linkten çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilir. Ön kayıt 

işlemlerinden sonra online başvuru listelerinin ilanı 19 Ağustos 2021 tarihinde 

http://bayburt.edu.tr, adresinden ilan edilecek, ön kayıtla ilgili itirazlar 19 Ağustos 2021 

tarihinde kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesinden sonra sınav giriş listesi 20 Ağustos 

2021 tarihinde http://bayburt.edu.tr, 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- 2021-2022 Akademik Yılı Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavına başvuracak adayların; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2021 

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekiz yüz bin) içerisinde yer 

almak, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim 

Kurumları sınavı TYT puanından asgari 150 (yüz elli) puan almış olmak. 

https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2
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4- 2020 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümü 

için 150 ve üzerinde puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için TYT 

sıralamasında ilk 800.000 içerisine girmiş olmak.  

5- 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmış olması gerekmektedir. 

6- Milli Sporcu kontenjanı için Başvuracak Adaylar 

a- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 

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

Spor Yöneticiliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari 

150 (yüz elli) puan almak, 

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 2021 TYT sınav puanının asgari 100 (yüz) olması uygun görülmüştür. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT puan 

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

Spor Yöneticiliği Programı için 2021 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 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; 2021 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.” 

Ayrıca engelli adayların “en az 3 yıl lisanlı” olarak spor yaptıklarını belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 
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8- Şehit- Gazi Yakını Kontenjanı İçin Başvuracak Adaylar  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 

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

Spor Yöneticiliği Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari 

150 (yüz elli) 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- 2021 YKS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer 

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

 
Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü 

Özellik / 

Mezuniyet Alanı 

Minimum 

TYT Puanı 

Minimum 

TYT Puanı 

Minimum 

TYT Puanı 

Engelli Adaylar 
800.000 inci başarı 

sırası 
100 100 

Şehit – Gazi 

Yakınları 

800.000 inci başarı 

sırası 
150 150 

Milli Sporcular 
800.000 inci başarı 

sırası 
150 150 

Ortaöğretim Spor 

Alanı Mezunları 

800.000 inci başarı 

sırası 
150 150 

Ortaöğretim Diğer 

Alan Mezunları 

800.000 inci başarı 

sırası 
150 150 

 

7.1. Online Başvuruda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: 

1- Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 

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

gerekmektedir. 

3- 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. 
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Engelli adayların eğitim görmelerine mani olacak bir durumun olmadığını belirtir bir 

ibarenin bulunduğu, engellilik durum raporlarını, sisteme yüklemeleri gerekmektedir 

(2021-YKS kılavuzuna uygun olacak şekilde). Ayrıca engelli adayların “en az üç yıl 

lisanlı” olarak spor yaptıklarını belgeleyen evrakı sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

4- Şehit-Gazi yakını olduğuna dair belge, 

5- Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor 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 yönetmeliğine (Resmi Gazete, 

Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesini sisteme 

yüklemeleri gerekmektedir). 

6- YKS sınav sonuç belgesinin yüklenmesi, 

7- 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.  
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7.3. Tercih İşlemleri 

Başvuruda bulunan adaylar 3 farklı bölümü tercih edebilirler. 

Tercih Edilebilecek Programlar  

1) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi  

2) Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim)  

3) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) 

4) Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim). 

● 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 bölümü tercih 

eden aday, tercih ettiği sıraya göre kayıt hakkı kazanır. 

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

dikkate alınacaktır. Asıl yerleştirmeler ve yedek yerleştirmelerde 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 

tarihte dilekçeyle başvuran adaylar arasından boş kontenjanlar tamamlanır. Boş 

kontenjanlar tamamlanırken önce cinsiyet kontenjanı dikkate alınacaktır. 

8. SINAV YERİ VE TARİHİ 

  
Özel Yetenek Sınavı, 23-24-25-26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi Baberti 

Külliyesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor salonunda yapılacaktır. Adayların T.C. Kimlik 

Numaralarına göre sınav gün ve saati belirlenecektir. Adayların sınava gireceği gün ve saatlere 

ilişkin sınav programı 20 Ağustos 2021 tarihinde http://bayburt.edu.tr, ilan edilecektir. 

Adaylar için belirlenen gün ve saatlerde adayların istekleri doğrultusunda hiçbir şekilde 

değişiklik yapılmayacaktır. 

http://bayburt.edu.tr/
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NOT: Gerekli görüldüğü halde, sınav günü ve saatleri Sınav Yürütme Kurulu tarafından 

değiştirebilir. 

9. ADAYIN SINAV GÜNÜ YANINDA BULUNDURMASI GEREKLİ 

BELGELER 

1- Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

2- Sınav Giriş Belgesi (sistemden alınacaktır) 

10. SINAV UYGULAMASI 

- Özel Yetenek Sınavı: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği bölümlerinde eğitim almaya hak kazanmaları için adayların test edilmesi, 

değerlendirilmesi ve yerleştirilmesini amaçlayan beceri ve koordinasyon sınavıdır.  

- Kılavuzda açıklandığı şekilde, özel yetenek sınav uygulaması “İllinois Çeviklik Testi”nden 

oluşacaktır. 

- 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 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. ÖZEL YETENEK SINAVININ PUANLAMASI 

Özel yetenek sınav puanı, sınav tamamlandıktan sonra, 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. ÖZEL YETENEK SINAV SONUCUNA İTİRAZLAR VE İTİRAZLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların sınavın aşamaları ile ilgili itirazı aynı gün içerisinde, sınav 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 öz 

kaynak olarak aktarılır. 

13. ADAYIN YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI 

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

toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2021-TYT Puanı (TYT-P) (veya 2021 nihai puan) 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. 

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart 

sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 

  

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 
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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 = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P) 

2020 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 2020-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 

“2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır. 

ÖSYM tarafından belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar ve 

kurallar yapılacak olan değişikliğe göre düzenlenecektir.  

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. 
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● Erkeklerde 40 (kırk) saniyenin, kadınlarda 50 (elli) saniyenin üzerinde bir dereceyle 

parkuru tamamlayan adayların yerleştirme puanları hesaplanmaz ve bu adaylar elenmiş 

sayılırlar. 

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

sürelerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

14. SINAV SONUÇLARININ İLANI  

Sınav sonuçları 29 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir.  Yerleştirme Puanına (YP) göre 

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

Bilimleri Fakültesi internet sayfasından (www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2) ilan edilerek 

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

yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir. 

15. 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  

01 – 02 – 03 Eylül 2021 (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 yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtları 

ise 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 normal 

http://www.bayburt.edu.tr/
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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. 

15.1. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

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

b) YKS Sonuç belgeleri  

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

mezuniyet belgesi. 

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. 

16. 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.  
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● Bu adaylar beceri ve özel yetenek sınavı sırasında diğer adaylar gibi işlem görürler. 

Fakat yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra kendi aralarındaki sıralamaya göre 

yerleştirilirler. 

17. ENGELLİ ADAYLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Engelli Adayların 2021–2022 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; 

1. T.C. vatandaşı olmak. 

2. YKS’ye girmiş olmak. 

3. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi programı için 2021 TYT 800.000 barajı  (sekiz yüz bin) 

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 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 Fakültesi’nde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli 

fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı 

engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 



23 
 

NOT: 2021 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. 

17.1. 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. 

18. MİLLİ SPORCULAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına göre Spor 

Bilimleri Fakültesi’ne yerleştirmede her bölüm 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. 

Milli sporcular parkur sınavından alacakları puana ek olarak;  

A Milli sporcular ÖYSP-SP’den 100 tam puanı geçmemek şartıyla 20 ek puan,  

B Milli sporcular ÖYSP-SP’den 100 tam puanı geçmemek şartıyla 10 ek puan alırlar.  

C Milli sporcular ek puan alamazlar. 

19. BOKS, HALTER VE RAGBİ BRANŞLARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ 

ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2021 tarih ve E-

82993167-604.02-503292 sayılı yazısına göre Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde Boks, Halter 

ve Ragbi branşları için ayrı ayrı Normal Öğretim için 3 (Kadın: 1 ve Erkek: 2) ve İkinci Öğretim 

için 2 (Kadın: 1 ve Erkek: 1) olmak üzere toplam 15 kontenjan ayrılmıştır. Bu bağlamda Boks, 

Halter ve Ragbi branşları kapsamında öğrenci alımı ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. 
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 Antrenörlük Eğitimi Programı için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT 

puanından asgari 150 (yüz elli) puan almak. 

 Boks Branşı  

- Boks branşında, belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl lisans geçmişine sahip olmak 

- Boks branşında, belgelendirmek kaydıyla Türkiye Şampiyonalarında ilk üç derecesi 

olmak 

 

 Halter Branşı 

- Halter branşında, belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl lisans geçmişine sahip olmak 

- Halter branşında, belgelendirmek kaydıyla Türkiye Şampiyonalarında ilk üç derecesi 

olmak 

 Ragbi Branşı 

- Ragbi branşından başvuracak adayların belgelendirmek kaydıyla Ragbi branşına ait en 

az 2 yıl Türkiye Ragbi Federasyonu lisansına sahip olmak. 

 Boks, Halter ve Ragbi branşlarına ait kontenjanlara başvuracak olan adaylar, parkur 

sınavında diğer adaylar gibi işlem görürler. Ancak yerleştirme puanları hesaplandıktan 

sonra kendi aralarındaki sıralamaya göre yerleştirilirler. 

 Boks, Halter ve Ragbi 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 normal alım kontenjanlarına 

eklenecektir. Bu aktarımlar Antrenörlük Eğitimi Bölümü için geçerlidir. 

 Adaylar Boks, Halter ve Ragbi branşları bağlamında kayıt yapma hakkı kazandıkları 

takdirde adayların öğrenim görecekleri Antrenörlük Eğitimi Bölümündeki Uzmanlık 

Derslerini, kayıt yapma hakkı kazandıkları branştan almak zorundadırlar. 

 Boks ve Halter branşlarına ait kontenjanlara başvuracak olan adayların parkur 

sınavından alacakları puana ek olarak;  
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- Türkiye şampiyonasında derecesi olan adaylar ÖYSP-SP’den 100 tam puanı 

geçmemek şartıyla 10 ek puan alırlar. 

- Branşında 3 yıl lisans geçmişine sahip olan adaylar ek puan alamazlar. 

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Fakültemizin 

internet sayfasından gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

20. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Uluslararası öğrenci adayları öncelikle üniversitemiz Bayburt Üniversitesi 2021-2022 

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 dahil 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 13 Eylül 2021 

tarihlerinde 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 

Bölümler ve Kontenjanları 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi 

(Normal Öğretim) 

Antrenörlük Eğitimi 

(İkinci Öğretim) 
Spor Yöneticiliği 

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 17 Eylül 2021 tarihinde 

http://bayburt.edu.tr, web sitesinden 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/
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21. EXPLANATIONS ON INTERNATIONAL STUDENTS 

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

2021-2022 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 

13 September in 2021 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 = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P) 

    YP:  Placement Score 

    OBP: Secondary School Achievment Score 

     ÖYSP-SP: Special Talent Examination Score- Standart Score 

b.) International Candidate Quotas  

Departmants And Their Quotas 

Physical education and 

Sports Education 

Coaching Education 

(Daytime Education) 
Coaching Education 

(Evening Education) 
Sports Management 

4 4 4 4 
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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 17th of September 2021 from the website  http://bayburt.edu.tr. 

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 

22. ÖZEL YETENEK SINAVI  

Online başvurusu kabul edilen tüm adaylar T.C. Kimlik Numarası esas alınarak 

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. 

http://bayburt.edu.tr/
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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 ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldıktan sonra, 

yanında herhangi bir yakını olmaksızın (engelli adaylar hariç) kampüs alanına girişine müsaade 

edilecektir. Adayların sınav binasına girişi esnasında HES kodu bildirme zorunluluğu vardır.  

Adaylar sınav saatini beklerken ve spor salonuna alınırken tedbir kurallarına (maske, 

mesafe, hijyen vb.) uygun hareket etmek zorundadır. Bu kapsamda dezenfektasyon maddesi 

kurum tarafından karşılanacaktır. Adaylar kişisel dezenfektan ürünleri, siperlik vb. ürünler 

bulundurabilirler. Adaylar sınavın başlayacağı ana kadar maskelerini çene altından burunun 

üstünü de kapatacak şekilde takmak zorundadır. Adayların sınav bitiminde spor salonundan 

çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak çıkmaları gerekmektedir. 

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 pandemi sürecine 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 

sayılır. 

22.1. Özel Yetenek Sınav Uygulaması 

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav uygulaması İllinois 

Çeviklik Testi değerlendirmesi aşağıda verilmiştir. 

22.1.1. İllinois Çeviklik Testi ve Değerlendirmesi 

İllinois Çeviklik Test Parkuru; eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3,3 m aralıklarla 

düz bir hat üzerine dizilmiş üç slalom çubuğundan oluşan, parke zeminli spor salonlarında 

kurulacaktır. Test, her 10 m’de bir 180 ̊ (derece) dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m’si koniler 

arasında slalom koşusundan oluşmaktadır (Şekil 1). Test parkurunun başlangıç ve bitiminde 
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0.01 sn (saniye) hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yer 

almaktadır. Adaylar test parkurunun başlangıç çizgisinden (Fotoselin 40 cm gerisindeki), 

ayakta çıkış yapacaklardır. Parkuru bitirme zamanı saniye cinsinden kayıt edilecektir. Testi her 

aday bir kez koşacak, teknik bir sorun (fotosel arızası veya benzeri bir durum) oluşmadığı 

takdirde başka bir deneme (koşma) hakkı verilmeyecektir. 

22.1.2. Genel Uyarı ve İhlaller 

 İllinois Çeviklik Testi Puanlaması: 

İllinois Çeviklik Testi 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. Erkeklerde 40 (kırk) saniyenin, kadınlarda 50 (elli) 

saniyenin üzerinde bir dereceyle parkuru tamamlayan adayların yerleştirme puanları 

hesaplanmaz ve bu adaylar elenmiş sayılırlar. 

 İllionis Çeviklik Testi Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar: 

1- Adaylar test parkurunu Şekil 1’de gösterildiği gibi tamamlamak zorundadır. Aksi 

takdirde diskalifiye olur.  

2- Adaylar koşarken herhangi bir kapıyı (slalom çubuk) atlayarak parkuru tamamlar veya 

yarıda bırakırsa diskalifiye olur. 

3- Adaylar koşu esnasında her devirdikleri slalom çubukları için 2 saniye ceza alır. Örneğin 

2 slalom çubuğu düşüren 4 saniye ceza alır. 

4- Adaylar koşarken eğer slalom çubuğuna temas ederek konulduğu yerdeki sınırların 

dışarısına çıkarırsa, her slalom çubuğu için 2 saniye ceza alır. Örneğin 2 slalom çubuğunu 

sınırın dışına çıkaran 4 saniye ceza alır. 

5- Sınava katılan adayların pandemi süreci tedbirleri nedeniyle hijyen açısından spor 

ayakkabısıyla katılımları zorunludur. 
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Şekil 1. İllinois Test Parkuru* 

* İllinois Çeviklik Testi’nde pandemi nedeniyle hijyen açısından başlama şeklinde değişikliğe 

gidilmiştir. 

 Sınavdan İhraç 

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

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

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. 

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

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

23. İLETİŞİM 

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

aracılığıyla ilgili kişilerle irtibata geçebilirler. 
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Faks: 0 458 333 20 37 / Spor Bilimleri Fakültesi: 0 458 210 73 50 

Eposta:  besyo@bayburt.edu.tr          

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