
 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Spor Yöneticiliği Lisans programlarına özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

etmektedir.  Bu  programa başvurular Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğüne  yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri de aynı birim tarafından  yürütülür. 

  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na başvuru adayların Yüksekokul 

kayıt ofisine bizzat gelerek veya bir yakını vasıtasıyla (Yazılı ve ıslak imzalı vekâlet dilekçesi 

vermek koşuluyla) yaparak ön kaydı yapılır. 

 

Ayrıntılı bilgi için bağlantı: http://besyo.erdogan.edu.tr 

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI  

a. T.C. Vatandaşı olmak. 

b. İlgili yıl YKS'ye girmiş olmak,  

c. Milli sporcular için TYT puanı Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Programları için ise en az 150 puan almış olmak.  

d. Tüm liselerin alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için TYT puanı Spor Yöneticiliği 

Programı için en az 160 puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 

için ise en az 170 puan almış olmak.  

e. Engelli Sporcular ilgili yılın kılavuzunda belirtilen spor dallarında müracaat edebileceklerdir. 

Engelli Sporcuların Spor Yöneticiliği Programı için en az 100 TYT puanı almış olmaları 

gerekmektedir.  

f. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli 

bulunmamak (İlgili yılın kılavuzunda açıklama belirtilir)  

 

ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 a. Müracaat Formu (Formu indirmek için bağlantı: (http://besyo.erdogan.edu.tr). Adaylar ön 

kayıt öncesinde fotoğraflı ve imzalı bir şekilde “aday bilgi formunu” dolduracaklardır. 

 b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi 

(T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız 

ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz.),  

c. Vesikalık Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş iki (2) adet biyometrik vesikalık fotoğraf,  

d. YKS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir şekilde),  

e. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma 

veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına 

girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgelendirmelidirler),  

f. Millilik Belgesi: Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden 

alınmış, Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 

sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer 

alan yarışmalar esastır),  

g. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri: (İlgili yılın kılavuzunda açıklama belirtilir)  

h. Sağlık Raporu: Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak "Spor Yapmasında veya 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur" ibaresi 

taşıyan sağlık raporu,  

 

Aday kayıt esnasında beyan ettiği bilgileri kontrol ederek kayıt formunu imza karşılığı alır. 

Kayıt esnasında yanlış veya hatalı bilgiler aday tarafından kontrol edilerek düzeltilir. 

Düzeltilmeyen bilgilerin hatalı olması durumunda aday sorumlu olur. 

http://besyo.erdogan.edu.tr/

