
 

 
 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 

2022 ÖZEL YETENEK GİRİŞ 
SINAV KILAVUZU 

 



 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

GENEL KOŞULLARI VE TANITIMI 

Amaç ve Kapsam 

Bu kılavuz Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği bölümüne Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri 
içerir. Kılavuz içerisinde   kontenjanlar,   müracaat şartları,   sınavın uygulanış biçimi, puanlama ve 
kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. Kılavuzun hazırlanmasında 10 Ekim 2018 tarih ve 30561 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği kapsamında 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 45. Maddesi ile 2022 YKS Başvuru 
Kılavuzunun 6. Maddesinde belirtilen "Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemi" esas alınarak 
hazırlanmıştır. 

 Tüm aşamalarda adayların beyanlarında eksik, hatalı ve doğru olmayan beyan tespit edilirse 
sorumluluk kişiye ait olacaktır 

“Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) 

yapma hakkına sahiptir.” 

Kontenjanlar Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na alınacak öğrenci 
kontenjan dağılımları aşağıdaki gibidir. 

 
Program 

Milli Sporcu Genel Engelli Şehit ve Gazi 
Yakını1 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 
Beden Eğitimi 
ve Spor 
Öğretmenliği 

  15 15     

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne Y-TYT’den ilk 800 bine (Sekiz Yüz Bin) girme şartı      
aranacaktır. Her program için asil ve yedek listeler de ayrı ayrı ilan edilecektir. 

Başvuru için gerekli Y-TYT Taban Puanları 
Bölümler Y-TYT Taban Puanları 

  Genel   

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 

 Y-TYT İlk 
800.000 kişi 
arasına girmek 

 
 

 

 



Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru 
 
 

1. Başvuru linki: http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11 
 

2. Genel adaylar güncel fotoğraf haricinde herhangi bir belge yüklemeyecektir. 
 

3. Bütün adaylar online başvuruda kendi iletişim ve adres bilgilerini vermek zorundadır. Yanlış 
verilen bilgilerden dolayı oluşacak sorunlardan adayın kendisi bizzat sorumludur. 

 
4. Sınava girmeye hak kazanan adaylar Ardahan Üniversitesi web sayfasından ilan edilecektir. 

 

Özel Yetenek Sınavı giriş esnasında aday tarafından hazır bulundurulması gereken belgeler 

1. Aday Sınav Giriş Belgesi 
 

2. Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “Sportif etkinliklere katılmasında sakınca yoktur” 
açıklamalı sağlık belgesi (Aile sağlık merkezlerinden alınan belgeler) 

 
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı sınava giriş sırasında ibraz edilmek zorundadır.). 

 
Önemli Uyarı: Özel Yetenek Sınavı Giriş esnasında yukarıdaki belgeleri görevlilere ibraz 
edildikten sonra aday sınava alınır. Aksi halde yukarıdaki belgeleri sağlayamayan aday sınava 
alınmayacaktır ve sınav hakkını kaybedecektir. 

Not: 

1. Sınav başvurusu online olacaktır. 

2. Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar. 

3. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde, sınavın süresi ve etapları ile ilgili değişiklik yapma 
hakkında sahiptir. Sınavın, adayların ve personelin güvenliği ve sağlığını tehdit edecek durumlarda 
sınavın tüm aşamaları değiştirilebilecek ve iptal edilebilecektir. 

4. Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol etmelidir, bu nedenle tüm evrakların 
detaylı bir şekilde kontrol edilerek kaydın tamamlanması adayın menfaatine olacaktır. Kayıt ile ilgili 
tüm sorumluluk adaya aittir. 

 Ardahan Üniversitesi web sayfasından ilan edilecek olan youtube kanalı vasıtasıyla sınav canlı olarak 
verilecektir. 

Beceri-Koordinasyon Testi 
 

Adaylar beceri koordinasyon parkuruna katılabilmek için kendileri için ilan edilen saatten en 

erken 30 dakika önce, kendilerine verilen göğüs numaraları ile hazır olmalıdırlar. Göğüs numaraları 

sınav alanında karmaşaya yol açmamak için gruplar halinde dağıtılacaktır. İçinde bulunduğu grupla 

birlikte göğüs numarasını almayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.  Sınav tarih ve saatinde sınav 

mahallinde bulunmayan adaylar sınava girme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Beceri 

koordinasyon parkuru aşağıdaki şekilde belirtilen istasyonlara sahiptir. 

Beceri Koordinasyon parkurunda adaya 1 hak verilecektir. Parkur etaplarında yapılabilecek 



hatalar parkur görevlisi tarafından adaya bildirilecek, aday hata yaptığı yerden hatasını düzelterek 

(engeli/slalom çubuğunu devirmesi durumunda engeli/slalom çubuğunu yerine koyarak veya yanlış 

geçiş yaptıysa geri dönüp doğru geçiş yaparak vb.)     devam etmeli aksi takdirde aday için diskalifiye 

kararı verilecektir. Kasıtlı olarak sınav düzeneğine zarar veren adaylar da diskalifiye edilecektir. 

Diskalifiye olanlar genel değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Sınav parkur alanında çivili, dişli (vidalı krampon) türü ayakkabı giymek yasaktır. Sportif 

amaçla kullanılan koşu ve yürüyüş ayakkabıları, salon ayakkabıları, halı saha ayakkabıları 

kullanılabilecektir. Sınava çıplak ayakla katılmak kesinlikle yasaktır ve uyarılara rağmen uymayan 

adayların çıplak ayakla bitirdikleri parkur derecesi geçerli olmayacaktır. 

Adaylar belirlenen sınav tarihinde hazır bulunacak, başvuru sayısı ve yoğunluğuna göre adaylar 

göğüs numarasına göre gruplar halinde sınav alanına alınacaktır.  

 
Beceri-Koordinasyon Parkuru 

Sınav yeri, Ardahan Üniversitesi kapalı spor salonudur. Sınav; 3 adet engel geçişi ve içinde 

slalom koşusunun olduğu bir parkuru kapsar. Sınavı biten adaylar sağlık tedbirleri nedeniyle 

beklemeden sınav alanını terk etmelidirler. 

 
 
                                               



1. Engel Geçiş: Parkurun ilk etabıdır. Aday bu etapta başlangıç noktasından çıktıktan sonra 
parkur içerisinde bulunan 3 adet engeli sırasıyla üstünden, altından ve üstünden 
devirmeden geçer. Engel bütünlüğünü bozanlar veya devirenler geri dönüp engeli yerine 
yerleştirecektir. Yerleştirmeden devam edenler diskalifiye edilecektir. Yanlış 
yönelimlerde görevli öğretim elemanının uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Engeller 
başlangıç noktasından 5 m sonra başlar. Engellerin arası 2.5 m, 1. ve 3. engel yüksekliği 
60 cm, ikincisi 75 cm olacaktır. 

2. Slalom koşusu: Engel geçiş istasyonundan 2 m sonra başlar. Aday Şekil 1'deki düzene 
göre önce dört slalom çubuğu arasından geçtikten sonra 5. Slalom çubuğunun etrafından 
dolanarak. 6. Slalom çubuğuna yönelir ve burada tekrar yapacağı slalom sonrası 10 m 
ilerde bulunan fotosellerin arasından geçer ve parkuru bitirir. Bu istasyon 1. Slalom 
çubuğunun solundan başlar. Slalom sırasında çubukların arası 3.3 metre olacaktır. Aday 
düşürdüğü slalom çubuğunu düzelterek etaba devam etmelidir. Düşürülen çubuk(lar) 
düzeltilmeden etaba devam eden adaylar diskalifiye olacaktır. 
 

 



Teknik aksaklıklar dışında kapatılamayan fotosel geçişinden aday sorumludur (fotoselin üzerinden 

atlamak, altından geçmek vb.). Adayların bitiş çizgisini geçerek fotoseli durdurmaları bir 

zorunluluktur. Geçişlerde mutlaka görevli öğretim elemanının uyarıları dikkate alınmalıdır. Uyarıya 

rağmen parkura devam ederek tamamlayan adaylar diskalifiye edilirler. 

Sınava katılmayan ve diskalifiye olan adaylar, sınav sıralama listesinde yer alamazlar. 

Testin başında ve sonunda yer alan fotosele bağlı kronometre adayın parkuru tamamlama 

süresini belirler. Sonuçlar dijital olarak kaydedilir ve itirazlar bu kayıtlardan seyredilerek nihai 

değerlendirme yapılır. Bu teste her adayın 1 kez katılma hakkı vardır. Test esnasında görevlilerin 

uyarılarını dikkate almayan ve engelleri devirip düzeltmeden devam eden adaylar diskalifiye edilir.  

Not: Sınav Komisyonu fiziksel imkanları değerlendirmek suretiyle sınav şekli, günü ve yerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şayet bir değişiklik söz konusu olursa adaylara Ardahan 

Üniversitesi Web sitesi üzerinden (www.ardahan.edu.tr) duyurulacaktır. Olası duyurulardaki 

değişiklikleri takip etmek adayların sorumluluğu dahilindedir. 



Özel Durumlar 

1. Kadın öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar erkek adaylar arasından, 
Erkek öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar kadın adaylar arasından 
tamamlanacaktır. 

 2. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak formül aşağıdaki 
şekilde 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.) Bu adaylardan (30.03.2012 tarihi 
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler) mezuniyet tarihini gösterir 
belge istenecektir. 

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) 
 
 
 

 Özel yetenek sınavı puan



 

3. Öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların Y-TYT puanın en düşük 800 bininci 
başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Özel Yetenek Giriş Sınavı ve Kayıt Tarihi 

Ön Kayıt: 23-28 Eylül 2022 

Sınava girecek adayların ilanı: 30 Eylül 2022 

Sınav: 4 Ekim 2022 

Geçici Sonuçların İlanı: 6 Ekim 2022 

Geçici Sonuçlara İtirazlar: 7 Ekim 2022 

Kesin Sonuçların İlanı: 10 Ekim 2022 

Kesin Kayıt: 11-14 Ekim 2022 

Yedek Kayıt: 17-19 Ekim 2022 

İtiraz Kurulu 
c) İtiraz Kurulu Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce 

belirlenir. 

d) Kurulun görevleri sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Sınavla 

ilgili her türlü itirazlar Ardahan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın TR8400 

0100 0149 9647 5044 5012 IBAN No’lu Ziraat Bankası hesabına, “Besyo Sınav itiraz ücreti” 

açıklamasıyla 200 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak; 
e) Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliği’ne yapılacaktır. Aday itirazını sınava girdiği gün yapmak 

zorundadır. 

f) İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir, haksız itirazlar için iade 
yapılmayacaktır. 

 



 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylarda 

aranan şartlar: 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, 

3. Kayıt yaptıracağı Eğitim Öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek, 

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

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış 

olmak, 

5. Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek 

adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum 

belgesi istenecektir. 

6. Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir 

yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir. 

7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na başvuracak adayların 2022 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının Spor yöneticiliği 

Bölümü için minimum 140 (genel kontenjan), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranmaktadır. 

8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tercihi için Y-TYT’den ilk 800 bin 

öğrenci arasına girme şartı aranacaktır 

 
Aday kabul işlemleri Ardahan Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde 

yürütülür. 

 
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLAMA 

Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

için 2022 öğrenci seçme sınavı YKS-TYT puanına göre ÖSYM kılavuzundaki esaslara göre 

belirlenecektir.  

2021 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak formüller 

aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

Erkek adaylar için 50 saniyenin üzeri, kadın adaylar içinse 60:00 saniye üzeri dereceler 
değerlendirilmeye alınmaz.  

 
Sınav Kontrol Komisyonu tarafından onaylanan dereceler komisyon tarafından ÜBYS 

sistemine girilir ve hesaplamalar yapılmak üzere Bilgi İşlem Komisyonuna aktarılır.  



• Hesaplamalar yapılırken 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. 

Maddesinde açıklanan bilgiler dahilindeki formüller uygulanır  

Not: Erkek ve Kadın adaylar için hesaplamalar kendi aralarında yapılacak ve kendi aralarında 

değerlendirilecektir. Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir kadın aday ise diğer 

kadın adaylar ile rekabet edecektir.  

1. Parkur Derecelerinin 100'lük  Puana Çevrilmesi:  

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) hesaplanmadan önce adayların Koordinasyon 

Parkurundan aldıkları dereceler (süre) parkur puanına çevrilir.  

*Koordinasyon Testi süresi daha düşük olan aday daha başarılı sayılacağından formül 

aşağıdaki şekilde uygulanır. 

Koordinasyon Parkur puan = 
    

  
 

 

2. ÖYES Değerlendirmesi ve ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Hesaplanması  

100’lük sisteme çevrilmiş koordinasyon parkur puanı ham özel yetenek sınavı puanı (ÖYSP1) olarak hesaba 
katılır. 

3. Nihai ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı) Hesaplanması  

a) ÖYSP  Puanı hesaplanırken önce adayların ÖYSP1 puanlarının ortalaması ve standart sapması hesaplanır.  

b) Elde edilen ortalama ve standart sapmalar kullanılarak her aday için aşağıdaki formül uygulanır ve nihai 
ÖYSP Puanı hesaplanır.  

 

ÖYSP= 50+10x [(Adayın ÖSYP 1 puanı)- (ÖYSP ortalaması) / ÖYSP standart sapması] 

 

Bu durumda her adayın bir nihai ÖYSP  Puanı olacaktır.  

ÖYSP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 

Genel Kontenjan Adaylar İçin Hesaplama 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 
 
Spor Lisesi Çıkışlı Adaylar İçin Hesaplama 
 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5 ) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP) 
 

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.)  



 
 

 
Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler; 

 

1. 2022 Sınav Sonuç Belgesinin aslı 
 

2. Diplomanın aslı veya noter onaylı örneği veya e-devletten alınan barkotlu mezuniyet belgesi 
 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kayıtta aslının ibraz edilmesi şartıyla) 
 

4. 2000 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik tecil belgesi 
 

5. 4 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf 
 

6. Sabıka kayıt belgesi 
 

7. Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu (fotoğraflı), Raporda spor yapmasına mâni 

herhangi bir fiziki engelin olmadığı ifadesi yer alacaktır. 



 
 

 


