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ÖNSÖZ 
 

Sevgili gençler; Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi (1. ve 2. Öğretim) bölümleri 

olmak  üzere  toplam  4  programa girmek  ve  başarılı  olabilmek  sizlerin fiziksel  aktivite  ve  

mental becerilerinizi kullanabilme kabiliyetinizden geçer. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından düzenlenecek olan ve sizlerin katılacağı Özel Yetenek 

Sınavında ortaya koyacağınız sportif beceri ve fiziksel performansınız objektif ve her adayın 

takibine açık ve somut olarak Özel Yetenek Spor Puanı (ÖYSP) şeklinde 

değerlendirilecektir. Yüksek  Öğretime  Geçiş  Sınavı  (YGS)  ve  Ortaöğretim  Başarı  Puanı 

(OBP)   mental   beceri  kapasitenizin  göstergesi  olarak  dikkate  alınacaktır.  BESYO  web 

adresinde yayınlanacak olan “2017 İnönü Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Sağlıklı ve başarılı bir 

sınav geçirmenizi temenni eder, üniversitem ve BESYO’daki öğretim elemanlarım adına saygı ve 

sevgilerimi sunarım. 

 
 

 
Doç. Dr. Cemal GÜNDOĞDU 

BESYO Müdürü



BAŞVURU KOŞULLARI 
 

a. T.C. vatandaşı olmak, 
 

b. En az lise mezunu olmak, 
 

c. 2017 YGS sınavında puan türlerinin birisinden en az 230.00 puan almış olmak, 
 

d. Lise spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adayların veya herhangi bir 

spor dalında milli olanların, 2017 YGS puanlarından herhangi bir türünden 180.00 ve 

üzerinde puan almış olmak, 

d.  Başka  bir  yükseköğretim  kurumundan  disiplin  suçları  nedeniyle  çıkartılmamış
 

olmak, 
 

 
 

e. Engelli ve kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel
 

Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar. 
 

SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER 
 

a. Başvuru formu (web adresi üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, 

bölüm ve branş tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel 

olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu), 

b.  En  az  lise  diploması  fotokopisi  (noter  ya  da  mezun  olduğu  okul  müdürlüğü 
 

tarafından onaylı), 
 

c. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 
 

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 

e. 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi, 
 

f. Sağlık raporu; herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması 

yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özel Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” 

ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır. 

g. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu 
 

okul müdürlüğü tarafından onaylı), 
 

h. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösterir belgenin aslı. 

*İstenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik 

kontrol memuruna teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU TARİHİ ve YERİ 
 

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 05 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihleri arasında  

İnönü Üniversitesi   Beden   Eğitimi   ve   Spor   Yüksekokulu   web   sayfası   üzerinden 

veya  http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ internet adresinden online yapılacaktır. Otomasyon    

http://oys.inonu.edu.tr/besyo/%20int
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üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait başvuru 

formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeler ile birlikte sınav günü ve saatinde sınav 

salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edeceklerdir. 

 

BAŞ VURU  İŞ LEM ADIMLARI 
 

 

 

• İnternete bağlı bir bilgisayar ile http://oys.inonu.edu.tr/besyo/  adresine giriş 
yapınız 

 
 

• Hemen Başvur butonuna tıklayınız. Açılan pencerede bulunan alana T.C. 
Kimlik numaranızı girerek ön kayıt adımlarını tamamlayınız. 

 
 

 
• Başvurunuzu tamamladıktan sonra adınıza ait üzerinde tüm başvurunuz 

hakkındaki kişisel bilgileriniz olan Başvuru Formunuzu yazıcıdan çıkartarak 
saklayınız. 

 

• Sisteme girilen bilgilerin doğruluğu incelenip durumunuz onaylandıktan 
sonra şifreniz ile girebildiğiniz otomasyon alanınızdan Sınav Giriş Belgenizi 
yazdırarak üzerinde belirtilen gün ve saatte Sınav giriş belgeniz ile sınav 
merkezinde hazır olunuz. 

 

 

• Sınav gününüzde gelerek sınav numaranızın yazdığı t-shirtinizi alınız. 
 
 

 

• Sınav komisyonu tarafından yapılan uyarıları ve anonsları takip ederek 
sıranız geldiğinde sınava giriniz. 

 

 
 
 
 

YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
 

a. 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılı İnönü Üniversitesi BESYO Özel yetenek sınavına 

katılmak isteyen adaylardan yönlendirme ve danışmanlık hizmeti ücreti alınacaktır. 

b. Yönlendirme ve danışmalık hizmetleri ücreti web adresi üzerinden başvuru 

işleminin ilk aşaması tamamlandıktan sonra yapılmalıdır (aksi takdirde banka şubesinde 

adayın ismi görünmeyeceği için para yatırma işlemi gerçekleştirilemez). 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 
 

Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü (1. Öğretim), Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü (1. Öğretim) ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. ve 2. Öğretim) Programlarına Tablo 1’de belirtilen sayıda 

öğrenci alınacaktır. 



Tablo 1: Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanları 
 

 

BÖLÜMLER 

Öğrenim 
Süresi 
(yıl) 

 

   Kadın 
 

Erkek 
 

Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  
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15 25 40 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. Öğretim) 10 30 40 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim) 10 30 40 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü 20 20 40 
 

Toplam 
 

 

55 
 

105 
 

160 

 

Bölüm tercih işlemleri tüm adayların yerleştirme puanları açıklandıktan sonra  

http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ web adresinden online olarak yapılacaktır.  

 
SINAV TARİH VE YERİ 

 

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü (1.Öğretim), Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü (1. 

Öğretim) ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. ve 2. Öğretim) programlarına alınacak 

öğrencileri belirlemek amacıyla 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında bir aşamadan 

(Temel Beceri Parkuru) oluşan özel yetenek sınavı yapacaktır. İnönü üniversitesi BESYO 

2017 yılı Özel Yetenek Sınavı 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında BESYO spor 

salonunda yapılacaktır.  

ÖNEMLİ KONULAR 
 

a. Her aday sınava kendisine verilen ve üstünde aday numarası bulunan t-shirt ile 

katılmak zorundadır. 

b. Adaylar kendilerine bildirilen test tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır ve 

kendi aday numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav 

yerinde bulunmayan adaylar daha sonra sınava alınmaz ve sınavdan diskalifiye edilirler. 

c.  Sınav  öncesi  kimlik  kontrolü  ve  evrak  alımı  yapılacağından,  adaylar  sınav 

süresince sınav kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi özel kimlik 

belgelerini de yanlarında taşımak zorundadırlar. Giriş kapılarında parmak izi okuyucu 

kullanılacaktır. 

d. Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlaması 

ve durması gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin bitiş kapısından geçilirken adayın 

vücudunun tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında 

tüm  vücudun kapıdan  geçmeyerek  (alttan  ya da üstten  geçilmesi) elektronik  süre ölçerin 

durdurulmaması süreyi devam ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve 

süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki test süresi 

kayıt edilir. 



e.  Gerekli  hallerde sınavlar  ile  ilgili,  tarih,  yer  ve  şekil  değişikliğinde  sınav  üst 

komisyonu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, 

yapılan değişikliklere itiraz edemezler. 

f. Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Spor salonu içindeki sınavları 

adayların aileleri veya yakınları http://oys.inonu.edu.tr/canli/ adresinden BESYO Tv’yi online 

olarak izleyebilirler. 

g. Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında 
 

belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 
 

h. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında 

doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav komisyonunun kararları geçerlidir. 

ı.  Sınav öncesinde  ve sınav  anında meydana  gelecek  sakatlıklar sonucu  alınacak 

raporlar dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez. 

i. Sınavlara girmeyen veya giremeyen adayların başvuru ücreti iade edilmez. 
 

j. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden 

adaylar;  (sportmenliğe  aykırı  her  türlü  davranış,  sınav  komisyonu,  görevliler  ve  diğer 

adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar 

verme, vs) komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun yanında aday 

hakkında yasal işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir. 

k. Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk) adaylara 

(teknik  bir  arızaya  bağlı  olmadığı  takdirde)  testi  tekrarlama  hakkı  ve  bu  testten  puan 

verilmez. Ancak iki hak verilen sınavlarda aday diğer hakkında testi tamamlamış ise bu 

derecesi değerlendirmeye alınır. Her iki hakkında da testi terk eden adaylar puanlama ve 

yerleştirmede dikkate alınmaz. 

l. Sınavda elektronik süre ölçerin kaydettiği skorlar Özel Yetenek Sınavı Programına 

otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır. 

m. Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı (koordinasyon) olarak yapılacaktır.    

n.  Adaylar Koordinasyon parkurundan   30  puan  ve  üzerinde  puan  aldıklarında 

değerlendirmeye hak kazanırlar. 

o. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
 

 
 
 

(Önemli Not: 2017 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate 

alınacak ve sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı 

verilmeyecektir). 

 

 

 

 



ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI 

TEMEL BECERİ PARKURU 

 

1. Sağlık Topu Taşıma: Aday biri birine paralel iki bölüm arasında farklı renkle 

belirlenmiş kutularda bulunan topları aradaki engel üzerinden geçerek taşır. Her bölümde farklı 

renkteki kutuların içerisinde bulunan topları, karşı bölümdeki aynı renkle belirlenmiş kutuların 

içerisine koyar. Topun farklı renkteki bir kutuya konulması veya kutu dışına çıkması durumunda 

aday uyarılarak topu doğru kutunun içerisine koyması sağlanır. 

2. Basketbolda Top Sürme (Dribbling) ve Göğüs (Chest) Pas: Aday, kutu içindeki 

basketbol topunu alır ve belirlenmiş olan çizgiden önce topu yere vurduktan sonra basketbol 

topuyla slalom çubuklarının arasından top sürerek (dribbling) hem gidiş hem de dönüş slalom 

yapar ve tekrar belirlenen çizginin  önüne (kasa ile çizgi arasına) vurarak topu kasaya bırakır. 

Slalom esnasında topun elden çıkması veya bir huninin atlanıp diğerine geçilmesi durumunda 

aday uyarılarak hareketi kaldığı yerden tekrar etmesi sağlanır. Slalomu tamamlayan ve göğüs 

(chest) pas için belirlenen alana gelen aday önündeki çizgiyi geçmeden karşıdaki çemberin 

içerisine doğru 2 başarılı atış yapar. Atışın başarılı olması durumunda aday bir sonraki istasyona 

geçer. Başarısızlık durumunda yani topun çemberin içerisine girmemesi veya çizgi ihlali 

durumunda aday önünde bulunan kutudan yeni bir top alarak atışı tekrarlar. Aday topu çemberin 

içerisine atarsa bir sonraki istasyona devam eder. Başarısızlık durumunda ise aday kutudaki son 

topuda alarak aynı şekilde atışa devam etmek zorundadır. Ancak tüm toplar bittikten sonra aday 

bir sonraki istasyona geçebilir. 

3. Denge Aletinin Etrafından İki Adet Dairesel Dönüş Yapma: Aday engelin ister 

üstünden, ister altından başlamak suretiyle engelin etrafında 2 adet dairesel dönüşü 

tamamlayarak istasyonu bitirir. Aksi durumda aday uyarılarak eksik yapılan dönüş veya 

dönüşleri tekrarlaması istenir. İstasyona zarar veren aday diskalifiye edilir. 

4. Futbolda Top Sürme ve Ver-Kaç Yapma:  Aday belirlenen alandaki futbol topunu 

ayağıyla alarak top sürmeye başlar ve sağdaki kutuya ver-kaç yapar ve dönen topu aday soldaki 

kutuya ver-kaç yapar ve dönen topu sağ taraftaki kutuyada ver-kaç yapar ve dönen topu sürerek 

belirlenen alandan dönüş yapar ve aday tekrar sol kutuya, sonra sağ kutuya ve sol kutuya ver-

kaç yapar ve belirlenen alana topu bırakarak diğer istasyona geçer. Eğer aday hareketi istenilen 

şartlarda yapamazsa veya topu belirlenen alanlardan ayağıyla alıp tekrar bırakamazsa hareket 

tekrar ettirilir. 

5. Sağlık Topunu Engelin Üzerinden Geçirme: Aday bu istasyonda kasanın içerisinde 

bulunan sağlık topunu alarak engelin üzerinden 2 (iki) defa atarak geçirir. Aday ilk atışını önden 

atıp arkadan, daha sonra da tam tersine arkadan atıp önden tuttuktan sonra topu kasanın içine 

bırakır. Aday sağlık topunu aldığı kasanın içerisine bırakmadan diğer istasyona geçemez. Sağlık 

topunun ağırlığı erkek adaylar için 5 kg, kadın adaylar için ise 3 kg’dır. 



6. Voleybolda Smaç Vuruş: Aday duvarda yerden sektirmeli smaç please vuruşu 

yaparak diğer istasyona geçer. Erkek ve kadın adaylar 5 atış yapmak zorundadırlar. Aday atışı 

nizami bir şekilde (Uluslararası Voleybol Federasyonu kurallarına göre) yapamaz ise uyarılarak 

atışı tekrar etmesi sağlanır. Atışlar sırasında topun kaçması veya seri atışların tamamlanamaması 

durumunda aday başarılı yaptığı atıştan devam edecek şekilde sayma işlemi devam edecektir 

(örneğin 1 atışı yapıp, ikinci atışı yapıp, üçüncü smaçı vurduktan sonra topu tutamazsa ve seri 

bozulursa aday aynı atışı tekrarlamak zorundadır). 

7. Engel Geçişi ve Yana Kayma: Aday ilk engelin üzerinden atladıktan sonra sol 

tarafında bulunan huninin etrafından dönüp 2. engelin üzerinden atlar ve sağ tarafında bulunan 

huninin etrafından dönüp 3. engelin üzerinden atlar ve istasyonu tamamlar. Huni etrafından 

dönmeyen, huniyi deviren aday uyarılarak en son kaldığı yerden hareketi tekrarlaması sağlanır.  

8. Hentbolda Temel Pas: Aday hentbol topunu belirlenen kontrol çizgisinden karşı 

duvarda bulunan hedefe nizami bir şekilde (Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre) 

atar ve geri dönen topu yakalar. Hareketi erkek ve kadın adaylar 5 kez tekrarlar. Tüm atışları 

nizami bir şekilde yapan aday sonraki hareket olan şut atışına geçer. Eğer aday topu hatalı bir 

şekilde atar veya dönen topu yakalayamaz ise uyarılarak hatalı atışı tekrar etmesi sağlanır.  

9. Paralel Bardan Geçiş: Aday, jimnastik paralelinin kendisine yakın olan kısmının 

önce altından geçerek içine girer ve el ve ayaklarının yardımıyla paralelin üzerinden diğer tarafa 

atlar. Aksi durumda aday uyarılarak istasyonu tekrar etmesi sağlanır. 

10. Labirent Koşu: Aday belirlenen alan içerisinde 2 adet mekik koşusu yaparak fotosel 

kapılarından geçerek parkuru tamamlayacaktır. Koşu sırasında aday belirlenen alanın dışına 

çıkması veya alanı sınırlandıran sınav ekipmanlarına zarar vermesi halinde diskalifiye 

edilecektir. 

 

 

 Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır. 

 

 Temel Beceri parkuru baraj süreleri daha sonra ilan edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMEL BECERİ SINAV PARKURU 

 

 
 

 



SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

        Sınav verileri BESYO özel yetenek sınavı analiz programına online olarak 

aktarılacak ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır. 

        Adayın toplam 100 puan üzerinden elde ettiği puan en az  30 puan olmak 

zorundadır.   ÖYSP   (Özel   Yetenek   Sınav   Puanı)    30   puanın   altındaki   adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaklardır. 

        Özel Yetenek Sınav puanı (OSYP) ile Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 
 

2017 YGS Puanı hesaplanması sonucunda yerleştirme puanı (YP) en yüksekten başlanarak 

sıralanacaktır. 

        Boş kalan kontenjanlar en yüksek özel yetenek sınav puanına sahip yedek 

adaydan başlayarak doldurulacaktır. 

        Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2017 Yüksek Öğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda 

yapılacaktır. 

Tanımlamalar: 
 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış 
 

olduğu sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı spor uygulamaları puanı. 
 

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

(ÖSYM’nin belirlediği) ağırlıklandırılması. 
 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden 

diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülen puan türü 

2017 YGS PUANI (YGS-P): YGS puanlarının en yükseği. 
 

YP (Yerleştirme Puanı) : Adayın branş sınavında topladığı puanından elde edilen 

ÖYSP-SP  ile  OBP  ve  YGS-P  (2017-YGS  Puanı),  YÖK  kılavuzunda  belirtilen  esaslara 

göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı.  

 

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) HESAPLANMASI: 

Not:  ÖYSP %30’un  altında kalan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır. 
 
 

 
 

 



ÖYSP  dağılımının  ortalaması  ve  standart  sapması  bulunduktan  sonra,  her  aday 

için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacak 

ve  her  adayın  ÖYSP  Standart  Puanı  belirlenmiş  olacaktır  (Bu formüller  herhangi  bir 

değişiklik olduğu taktirde 2017 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre düzenlenecektir). 

 

 

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

SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Hesaplamalarda  adayın  Orta  Öğretim  Başarı  Puanı  (OBP)’nın  ve  2017  YGS 

Puanının en yükseği kullanılacaktır. 

YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI: 
 

Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve 

kontenjan  sayısı  kadar  aday  sınavı  kazanmış  olacaktır.  Tüm bölümler  için  Tablo  2’de 

belirtilen kontenjanlar dikkate alınarak uygulanacaktır. 

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 öğrenim görmekte olan 

öğrenciler için uygulanacaktır.)  

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

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

2016 yılında merkezi sistem veya özel yetenek sınavı sonucu herhangi bir 

yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen 

adaylar 2017 yılı YGS puanı ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilirken 

OBP'ye uygulanan katsayılar yarıya düşürülür (2017 ÖSYS Kılavuzu; 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf). 

TERCİH İŞLEMLERİ 
 

Tercih işlemleri İnternet ortamında adayların ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem 

kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. 

Yerleştirme puanı belirlenen adaylar 17-18 Temmuz 2017 tarihinde  

http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ adresinden girmek istedikleri bölümler için tercih 

yapacaklardır.

http://besyosinav.inonu.edu.tr/
http://besyosinav.inonu.edu.tr/


Tercih kullanan adaylar başvurdukları bölüm içinde en yüksek puandan en düşük 

puana doğru bilgisayar tarafından sıralamaya tabi tutulacaklardır. 

Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyen/kazanamayan adaylar ikinci tercih 

işlemlerini yapacaklardır.  İkinci tercih işlemleri BESYO’nun resmi sınav adresi olan 

http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ ‘den duyurulacak ve adaylara yeniden tercih yapma fırsatı 

tanınacaktır. İkinci tercih işleminden sonra istediği bölüme giremeyen/kazanamayan adaylar 

üçüncü tercih işlemlerini yapacaklardır. İkinci tercihinde herhangi bir bölüme 

yerleşen/kazanan aday kayıt yaptırmadığı taktirde tekrar tercih işlemi yapamayacak ve kayıt 

hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Üçüncü tercih işlemleri de BESYO’nun resmi sınav adresi 

olan  http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ adresinden duyurulacak ve adaylara yeniden tercih yapma 

fırsatı tanınacaktır.  Üçüncü  yerleştirme  işleminden  sonra  eğer  hala  bölümlerde  eksik 

kontenjan  olursa  adayların  3.  Tercih işlemleri geçerli olacaktır.  Kesin kayıt yaptıran 

adaylar tekrar tercih yapamazlar. 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT 
 

Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre 

sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve Asil ve Yedek adaylar branşlara göre 

belirlenerek ilan edilecektir. 

Yedek kazanacak  adaylar,  yerleştirme  (YP)  puanına göre  en   yüksek   adaydan   

başlayarak   bölüm   tercihlerine  göre  asil   adayların   kaydını yaptırmadığı bölüme 

yapılacaktır. Adayların bölüm tercih sıralaması yerleştirmede dikkate alınacaktır. Yerleştirme 

puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır. 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları  01-30 Ağustos 

2017’de  tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 

ilan edilecek tarih aralığında yapılacaktır. 

 

Boş kalan kontenjanlarla ilgili tercih, yerleştirme ve kayıt işlemleri BESYO resmi 

sınav adresi olan  http://oys.inonu.edu.tr/besyo/ üzerinden duyurulacak ve adaylara yeniden 

tercih yapma fırsatı tanınacaktır. 

Adayların sınavlarda elde ettikleri dereceleri ve başarı puanları; İnönü Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web adresinden, sınavın yapıldığı yerdeki ilan 

panosundan ve adayın bireysel otomasyon alanından ilan edilir. 

SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ: 
 

a.  Sınav  test  sonuçlarına  resmi  itirazlar  için;  “İnönü  Üniversitesi  BESYO  Sınav 
 

Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe ve T.C Ziraat Bankası

http://oys.inonu.edu.tr/besyo/%20a


İnönü Üniversitesi Şubesi (0183), 52559557-5002 nolu hesabına 50.00 TL yatırdığına dair 
 

“BESYO Sınav İtiraz” ibareli dekontla birlikte başvurulur. 
 

b. Her uygulamadan sonra, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme 

programına kaydedilir. Bu dereceler ve adaylar için hesaplanan standart puanlar her sınavın 

bitimini  takiben  ilan  edilir.  Adaylar,  kendi  derecelerini  takip  ederek  yanlışlık  olduğu 

düşünülen konudaki itirazını bir dilekçe ve banka dekontu ile birlikte sınav komisyonuna 

iletebilirler. 

c. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. Adayların kendisi 

dışında bir başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. Müracaatlar adayın kendi sınav bitimini 

takiben yapılabilir. Sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonra yapılacak olan itirazlar dikkate 

alınmaz. 

d. Aday, uygulama sırasında yapmadığını düşündüğü bir hatadan dolayı diskalifiye 

edilmiş ise test bataryaları kaldırılmadan önce sınav komisyonuna dilekçe ile başvurabilir. 

e. Özel yetenek sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi 

(geri-  dön)  kararına  uymayan  ve  devam  eden  adaylar  diskalifiye  edilir  ve  itiraz  hakkı 

verilmez. 

f. Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın 

uygulaması Sınav Üst Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek itiraz 

karara bağlanır ve adaya bildirilir. 

g. İtiraz ücretleri hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 
 

YÜRÜRLÜK 
 

Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda BESYO Sınav Üst 
 

Komisyon kararları uygulanır. 
 

Sınav Üst Komisyonun Görevleri; 
 

a. Adayların özel yetenek giriş 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 görevlendirmenin yapılması. 

f. Anlaşmazlık durumunda üst komisyon sorumlu ve yetkilidir. 

g. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 
 

*Bu yönerge İnönü Üniversitesi BESYO Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe
 

girer. 
 

 
 

**Bu yönerge İnönü Üniversitesi BESYO Müdürü tarafından yürütülür.



KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
 

•          Adayın 2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi, 
 

•          Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi, 

•          Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı belgesi, 
 

•          İkametgâh ile ilgili beyanı, 
 

•          Askerlik  çağına  gelmiş  ise  askerlik  ile  ilişiğinin  olmadığına  dair  askerlik 

durum belgesi, 

•          l2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş), 
 

•          Katkı payı banka dekontu (ikinci Öğretim için), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İnönü Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Tüm Adaylara 
 

Başarılar Diler… 


