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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı ile öğrenci alımına 

ait işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge, özel 

yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 

sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. 

 2014-2015 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her 

şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla 

mümkündür. Bu nedenle kılavuzu dikkatle okuyunuz. 

 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili açıklama ve duyurular, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) yapılacaktır. İnternet 

sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 

1. GENEL HÜKÜMLER 

1. Adayların sınava katılabilmesi için 2014 YGS puan türlerinin en az 

birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek 

Liseleri veya Öğretmen Liselerinin Sporla ilgili alan/kol bölümlerinden 

mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına 

başvuracakların 2014 YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri 

puan almaları gerekmektedir (liseler, meslek liseleri, öğretmen liselerinin 

ilgili alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan 

mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini 

vermeleri gerekir). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 

başvuracak olan milli sporcuların da YGS puan türlerinin en az birinden 

140 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. 

 

http://www.yyu.edu.tr/
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2. Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 06-16 Haziran 2014 tarihleri 

arasında www.ozelyetenek.yyu.edu.tr sayfası üzerinden online 

yapılacaktır. Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar 

kayıt sonunda verilen, kendilerine ait başvuru formunu imzalayıp ekinde 

istenen tüm belgeler ile birlikte 17-19 Haziran 2014 tarihleri arasında 

mesai bitimine (saat:17.00) kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Prefabrik C Blok 

VAN adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve 

kargo masrafı adaya aittir, masrafı ödenmemiş belgeler teslim alınmaz) 

ulaştırmak zorundadır. Başvuru evrakı eksik olan ve yanlış beyanda 

bulunan adayların kayıt işlemleri onaylanmayacaktır. 

3. 19 Haziran 2014 tarihi mesai bitiminden (saat 17:00) sonra 

ulaştırılan belgeler için posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler 

dikkate alınmayacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4. Sınav evrakını posta ile gönderen adaylar sınava girebilmek için gerekli 
Sınav Giriş Kartını 23 Haziran 2014 tarihi  saat 17.00’ ye kadar 

Yüksekokulumuz yazı işleri bürosundan almak  zorundadır. 

5. Adaylar başvuru sırasında YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 

Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Şubesi’nde bulunan 8901-

172719 nolu (İBAN: TR27 0006 4000 0018 9010 1727 19) hesap 

numarasına sınava girecek adayın adına 150 TL yatırıldığını gösterir 

dekontun aslını vermek zorundadırlar.  

6. Adayların sınava alınması alfabetik soyadı sırasına göre yapılacaktır. 

Aday göğüs numaraları sınav başlangıcında verilecektir.  

7. Aday başvuru listeleri 20 Haziran 2014 tarihinde www.yyu.edu.tr 
sayfasında ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ilan edilecektir. 

Bu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde sınavdan 

önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurulması 

gerekmektedir. 

8. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne 

sebeple olursa olsun (rapor dahil), ayrıca sınava alınmayacaktır. 

9. Özel Yetenek sınavı, beceri koordinasyon test sınavı şeklinde 

gerçekleştirilecektir. Aday, sınavda verilen haklardan başka bir hak talep 

edemez. 

http://www.ozelyetenek.yyu.edu.tr/
http://www.yyu.edu.tr/
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10. Başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava 

girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, 

sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri 

ücretler geri ödenmez. 

11. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların 

YGS’den aldıkları ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın 

YGS puanı olarak işlem görecektir. 

12. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en 

yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

13. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren 

veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve 

haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. 

14. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının kesin 

kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede 

tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarının tespiti halinde, bu adayların 

sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır. Geçersiz evrakla kayıtları 

yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilecek ve 

haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.  

15. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgelerinin, sınav 

süresince geri iadesi yapılmayacaktır. Ancak, sınav bitiminde dilekçe ile 

istenildiği takdirde yazı işlerinden geri verilebilecektir.  

16. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt 

sırasında adaylardan istenecektir.  

17. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, 

sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, 

hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar veren ve 

sınav uygulama kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, komisyon kararı ile 

sınavdan diskalifiye (ihraç) edilir. 

18. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu 

gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-

gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon 

kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca 

ilan edilecektir. 
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19. Özel Yetenek Sınavı sonuçları, 2014 LYS sonuçlarının açıklanmasını 

takiben,  Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları belirlendikten sonra 

Yerleştirme Puanları hesaplanarak açıklanacaktır. 

2. KONTENJANLAR  

2014-2015 öğretim yılı için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 

alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo 

aşağıda belirtilmiştir. 

Programın Adı Bayan Erkek Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 15 25 40 

3. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 

1. Sınava girecek adayların ön kayıt işlemleri 

www.ozelyetenek.yyu.edu.tr sayfası üzerinden yalnızca  online 

yapılacaktır. Ön kayıt işleminin tamamlanabilmesi için adayların 

öncelikle belirtilen banka hesap numarasına sınav başvuru ücretini 

yatırmış olmaları gerekir. 

2. Banka ödemelerinin online kayıt sistemine bir gün sonra 

aktarılmasından dolayı ödemelerin şubelere en geç 16.06.2014 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

3. Sınav ücretini yatırmış olsalar bile, ilan edilen ön kayıt tarihleri içersinde 

internet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmemiş olan adayların  

başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınav Başvuru Ücretini yatırmış olan 

tüm adaylar 06 Haziran - 16 Haziran 2014 tarihleri arasında                    

www.yyu.edu.tr adresi üzerinden ön kayıtlarını yaparlar. Aday 

kendisine ait bilgileri ön kayıtların son gününe kadar güncelleyebilir.  

4. Online kayıt işlemlerinde üniversitemiz kaynaklı doğabilecek 

aksama ve buna benzer durumlarda kayıtlar 17-19 Haziran 2014 

tarihlerinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu binası kayıt ofisinde yapılacaktır  

5. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan adaylar  

http://www.ozelyetenek.yyu.edu.tr/
http://www.yyu.edu.tr/
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6. 17 Haziran – 19 Haziran 2014 tarihleri arasında gerekli olan belgeleri 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası 

kayıt bürosuna teslim etmeleri zorunludur. 

 

 

 

4. EVRAK TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER 

1. Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı fotokopisi (adaylar noter onayı 

yaptıracakları gibi, müracaat sırasında nüfus cüzdanının aslını göstermek 

koşuluyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sekreterliğinden de 

belgelerini onaylatabilirler). 

2. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı).  

3. 2014 YGS sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi (adaylar 

noter onayı yaptıracakları gibi, müracaat sırasında YGS sınav sonuç 

belgesinin aslını göstermek koşuluyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Sekreterliğinden de belgelerini onaylatabilirler). 

4. Sağlık Raporu herhangi bir resmi sağlık kurumundan, fotoğraflı ve 

“Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına 

girmesinde ve spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca 

bulunmamaktadır” ibaresi bulunan belge; (Ek-2, bu form internet 

sayfamızdan temin edilebilecektir). Kitapçıkta yayınlanan Ek-2 ( Sağlık 

Raporu ) formunun resimli olması gerekmektedir. Ek-2 formu dışında 

farklı belgeler kabul edilmeyecektir.Farklı ibareler bulunan belgeler 

sınava giriş için yeterli sayılmayacaktır (belgenin aslı kayıt 

esnasında alınır).  

5. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da 

mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı). 
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6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor 

Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösterir 

belgenin aslı. 

7. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belge ilgili federasyon ve SGM'den , 

Okul Müsabakalarında ise SGM Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 

tarafından onaylı olacaktır. 

8. 2014-2015 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için kayıt ücretini gösteren 

banka dekontunun aslı. 

9. İnternet üzerinden yapılan ön kayıt çıktısı. 

 
5. SINAV ÜCRETİ 

  
1. YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Türkiye İş Bankası 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Şubesi’nde bulunan 8901-172719 nolu (İBAN: 

TR27 0006 4000 0018 9010 1727 19) hesap numarasına 150 TL. 

yatırılması gerekmektedir. 

2. Banka dekontlarının açıklama bölümünde adayın T.C. kimlik numarası ve 

Adı Soyadı kesinlikle belirtilmelidir. Banka ödemeleri online kayıt 

sistemine bir gün sonra aktarılabilmesinden dolayı ödemelerin şubelere 

en geç 16.06.2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

 

6. ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ  

6.1. Ön Kayıt Tarihleri  

İnternet üzerinden Ön Kayıtların Yapılması:  

Sınava  girecek  tüm  adaylar  06 Haziran - 16 Haziran 2014 

tarihleri arasında www.ozelyetenek.yyu.edu.tr adresinde ön kayıtlarını 

yapabilirler. Ön kayıt çıktısını alabilmek için banka dekont numarasının 

girilmesi zorunludur.  

6.2. Evrakların Teslim Edilmesi ve Ön Kayıtların Onaylanması İşlemleri:  

http://www.ozelyetenek.yyu.edu.tr/
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Belirtilen tarihler arasında İnternet üzerinden ön kayıt yaptıran adaylar 17 

Haziran – 19 Haziran 2014 tarihleri 9.00–17.00 saatleri arasında Yüzüncü 

Yıl  Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna 

evraklarını teslim eder ve Sınav Giriş Kartlarını alırlar. 

6.3. Sınavların Başlama Tarihleri ve Yeri  

Sınavlar 24 Haziran – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  

"Beceri Koordinasyon Testi" Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda yapılacaktır. 

7. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER 

Banka Para Yatırma Tarihi 06 Haziran - 16 Haziran 2014 

Banka Bilgisi- Hesap No 

Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Şubesi  Hesap No: 8901-172719 

 ( İBAN: TR27 0006 4000 0018 9010 1727 19 ) 

Online Başvuru Tarihi 06 Haziran - 16 Haziran 2014 

Evrak Teslim Tarihi 17 Haziran - 19 Haziran 2014 

Başvuru Yeri 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Prefabrik C Blok / VAN 

Evrak Teslim Kayıt Saatleri 08:00-12:00 / 13:00-17:00 

Sınav Tarihi 24 Haziran- 30 Haziran 2014  

Sınav Yeri 
Y.Y.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Spor salonu  / VAN 

Sınav Başlama Saati 08:00 

Sınav uygulama gider Ücreti 150 TL 

İletişim  

Tel: 0 (432) 225 10 10 ve 225 10 24 (6 Hat) 

Dahili 5857  

Faks: 0432 225 10 10 

Web: http://www.ozelyetenek.yyu.edu.tr  

Kesin Kayıtlar 11-12 Ağustos 2014 

Boş Kalan Kontenjanların İlanı 13 Ağustos 2014 

http://www.ozelyetenek.yyu.edu.tr/
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Yedeklerin Dilekçeyle Başvuruları 14 Ağustos 2014 

Yedeklerin Başvurularının İlanı 15 Ağustos 2014  

Yedeklerin Kayıtları 18 Ağustos 2014 

 

 Koordinasyon sınavında elde edilen parkur derecesi sonucuna göre 

bölüme alınacak öğrenci sayısının 3 katı (Erkekler 75, Bayan 45) Spor 

Özgeçmiş  puanı da eklenerek belirlenecektir.  

 Derecelendirmede son kişinin (Erkek 75. ,Bayan 45.) derecesi eşit 

olan tüm adaylar değerlendirmeye alınacaktır. 

 

8. ÖZEL YETENEK SINAVINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS 

OLAN PUANIN (YP) HESAPLANMASI 
 

Yerleştirmeye esas olan puan, aşağıdaki puanların belli ağırlıklarla 

toplanmasından elde edilecektir. 

 

a) ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

c) 2013- YGS Puanı (YGS-P) ( YGS puanlarının en büyüğü) 

  

ÖYSP Standart Puanı’nın (ÖYSP-SP) Hesaplanması 

 

1. Yüksekokulumuzca yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın (ÖYSP) 

ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara 

çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin Standart Puana (ÖYSP-SP) çevrilmesi için 

önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. 

Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır. 

 

 

SayısıAday 

Toplamılerin ÖYSP'
=Ort. Dağ. Puanı ÖYSP
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1-SayısıAday 

SayısıAday 

Karesi Toplamınınlerin ÖYSP'
-ToplamıKareler lerin ÖYSP'

=SapmasıStandart  Dağılımı Puanı ÖYSP
 

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her 

aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki 

formül kullanılacaktır. 

 

50
SapmasiStandart n DagiliminiPuan  ÖYSP

Ortalamasın DagiliminiPuan   ÖYSP-Puanı ÖYSPAday 
 x  10 SP)-(ÖYSP PuanıStandart  ÖYSP 










        

 

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

ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

2. Yerleştirilmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki 

formüllerle hesaplanacaktır: 

 

a. Aday aynı alandan geliyorsa: (Örneğin, Beden Eğitimi Spor 

Öğretmenliği Programı için aday  spor lisesinden geliyorsa) 

 

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) 

 

3. Adaylar, Yerleştirme Puanları’na (YP) göre en yüksek puandan başlamak 

üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacaktır. Yedek aday sayısı 25 erkek 15 kız olarak listelenecektir. Asıl ve 

yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Yüksekokul Müdürlüğü'nün 

onayından sonra( www.yyu.edu.tr) internet sayfasından ilan edilecektir. 

 

4. 2013 - ÖSYS’ de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile 

örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların orta öğretim 

başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık 

öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları içinde uygulanacaktır. 

Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan 

http://www.yyu.edu.tr/
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sınırlaması olmayan programlarına 2013 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara 

bu kural uygulanmayacaktır. 

 

9. SINAVA İTİRAZLAR 

 
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının sınavına yapılacak 

itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince (sabah veya öğleden 

sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan 

edilmesini takip eden iş günün mesai saati bitimine kadar yapılması 

gerekmektedir. 

  Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 

Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Şubesindeki başvuru için 

verilen hesap numarasına 50 TL. yatırılarak dekont ile birlikte Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz 

mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla emanete 

alınacaktır. 

 

10. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 
1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 11-12 Ağustos 2014 tarihleri 

arasında, mesai saatleri içinde yapılacaktır.  

2. Boş kalan kontenjan açığı 13 Ağustos 2014 tarihinde ilan edilecektir. 

Yedek Listeden kazananların müracaatları 14 Ağustos 2014 günü mesai 

bitimine kadar kabul edilecek ve 15 Ağustos 2014 tarihinde Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı'nca ilan edilecektir. Yedek listeden kazanan öğrencilerin 

kayıtları ise 18 Ağustos 2014 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.  

3. Asıl listede kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt 

yaptırmayanlar ve yedek listeden kazananlardan belirtilen tarihte 

müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler. 

4. Kesin kayıt Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılır. 
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5. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları 

adaylara yazılı olarak gönderilmez. 

NOT: Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne kesin kayıt yapan öğrencilerden 

resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu istenecektir. 

 

 

 

 

11. SINAV GİRİŞ KOŞULLARI 

  Adaylar sınavlara, Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

pasaport), Sınav Giriş Kartı ve Uygulamalı Spor Kıyafeti (spor 

ayakkabısı, şort, t-shirt veya eşofman) ile katılmak zorundadırlar. 

 Sınav Giriş Kartı’nda kayıt bürosu yetkilisinin imzası, yüksekokul mührü, 

soğuk damga, aday sıra numarası gibi işlemlerden birinin eksikliği halinde 

ve Özel Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) olmayan 

aday sınava alınmaz. 

 

12. SINAV 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrencilerin 

Özel Yetenek Sınavı Beceri Koordinasyon Test sınavı olarak 

gerçekleştirilecektir.  

Beceri Koordinasyon Testi, temel spor branş testlerinden oluşmaktadır. Bu 

test yön bulma, reaksiyon çabukluğu, denge ve spor branşlarına özgü 

becerileri ölçebilmeye hedeflemektedir.  

Sınavda her adaya iki hak verilecektir. En iyi derece değerlendirmeye 

alınacaktır. 

Amaç: 
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Yön bulma, reaksiyon çabukluğu, denge ve spor branşlarına yönelik temel 

becerileri ölçmektir. 

Seçme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi Sınavı, aşağıda açıklandığı 

gibi uygulanacaktır. 

Açıklama: 

 
 

Şekil 2. Beceri Koordinasyon Parkuru 

 

1. İstasyon: Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin 

arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin 

üzerinde kurallara uygun öne takla atar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp 

ayakta bitecektir. Minder sonundaki huniler arasından geçmek zorunludur. 

Eğer huniler düşürülürse düzelterek devam edilmelidir. Aday huni dışından 

geçişlerde istasyonu tekrarlar.  

 

2. İstasyon: Aday yerden 75 cm yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. 

Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu 

istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için 

işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü 

takdirde denge tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve baştan başlar. 
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3. İstasyon: Aday kasa içindeki 2 toptan alacağı bir basketbol topu ile 

başlangıçtaki iki çizgi arasına topu vurarak slaloma başlar. Üçer metre arayla 

çapraz olarak yerleştirilmiş 6 adet slalom çubuğunun arasından sırayla toplu 

slalom yaparak bitişteki iki çizgi arasına topu vurarak istasyonu tamamlar. 

Eğer herhangi bir slalom çubuğu atlanırsa ve/veya sırayla geçilmezse ya da 

nizami top sürülmezse aday hareketi baştan tekrar eder. Eğer slalom 

çubukları elle tutulursa, bütünlüğü bozulursa ve/veya devrilirse, aday slalomu 

düzeltip başlangıç noktasına geri dönerek hareketi tekrarlar. Slalom bitişinde 

top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın kenarına çarpıp çıkan top 

kasaya konuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır. 

 

4. İstasyon: Aday kasa içindeki 2 toptan alacağı bir 

hentbol topu ile duvara pas için belirlenmiş alana 

gelir. Duvara 3m mesafeden yerden yüksekliği 1,5 mt 

olan 1,3x3 mt ebadındaki alana gelecek şekilde üç 

isabetli temel atış yapar. Atış sırasında çizgi 

geçilmez, kaçan top yakalanıp devam edilebileceği 

gibi kasadan yeni bir top alınarak da atışlar 

tamamlanabilir. Ancak, son atışın yapıldığı top 

kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın kenarına çarpıp çıkan top 

kasaya konuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır. 

 

5. İstasyon: Aday iki slalom dikmesi arasından koşarak istasyona başlar. 15 

mt ilerdeki slalom çubuğunun etrafından dönerek yönlendirme işaretleriyle 

gösterilen alanda koşusunu iki slalom dikmesi arasından geçerek bitirir. 

Slalom dikmelerinin devrilmesi halinde aday dikmeyi düzelterek koşuya 

devam eder. 

 
6. İstasyon: Aday kasa içindeki 2 toptan alacağı bir futbol topu ile 7 mt 

mesafedeki minyatür kaleye başlangıç çizgisinin gerisinden 2 isabetli şut 

yapmalıdır. 

 

7. İstasyon: Aday 6 adet araç lastiğinin içine tek ayakla basarak koşar. Her 

bir lastiğin içine basmış olmak zorunludur. Hata yapan istasyonun başına 

dönüp baştan başlar. 

 

8. İstasyon: Aday yüksekliği 75 cm olan dört engelin üstünden koşup 

atlayarak geçmek zorundadır. Engellerden herhangi birisini deviren aday, 
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engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek 

zorundadır. Eğer aday engeli elle tutar ya da yanından geçerse, hata yaptığı 

engeli tekrarlayarak istasyona devam eder. 

Aday son istasyondan sonra varış bölgesindeki fotosel arasından geçerek 

süreyi durdurması gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel 

arasından geçerek durdurma işlemini tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye 

edilir. 

 

 

NOT:  

 Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma 

veya sağlık sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer 

tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında 

meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi 

sorumludur. 

 Sınav komisyonu gerekli gördüğü takdirde sınav sisteminde 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

 

13. ÖYSP’nin Hesaplanması 
 

 

(Beceri Koordinasyon Testi) Toplam 

(ÖSYP) 

%100 %100 

 

T Puanının hesaplanması:  

T = 50- [10 x((Beceri Derecesi – Grup Beceri Ortalaması) / Standart Sapma)] 

 

Ham Puan: Beceri Koordinasyon Parkuru’nu tamamlama süresidir. 

 

Not: Ortalama ve Standart Sapma ile yerleştirmeye esas olacak puanın 

hesaplanmasıyla ilgili bilgiler için bkz. s.10-11. 

 

14. Spor Özgeçmiş Ek Puan Hesaplaması 

 
Ek 1’de yer alan koşullara uyduğunu belgeleyen adayların puanlarına, 

aşağıdaki uygulama doğrultusunda ek puan verilecektir.  
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Uygulanacak olan ek puan; 

 

Adayların Spor Özgeçmiş özelliklerine göre Tablo Ek 1'de belirtilen ilgili %'lik 

değerler karşılığı ek puan uygulanacaktır. 

 

Eklemeli HamP=(“Bireyin Ham Puanı(Beceri süresi)”x ilgili %'lik değer) 

 

Milli sporcu özellikli adaylar için ek puan uygulaması: 

Eklemeli HamP=(“Bireyin Ham Puanı(Beceri süresi)”x 0.40) 

 

Ek-3’te milli sporcu olanların dışındaki ek puan uygulaması : 

 

Eklemeli HamP=(“Bireyin Ham Puanı (Beceri süresi)” x ilgili %'lik değer) 

 

Yukarıdaki formüller göz önünde bulundurulduğunda, aday, spor başarı 

derecesine göre belirlenmiş olan bir yüzdeyle ham puanlarını yükseltmiş 

olacaktır (koordinasyon parkurunda aldığı süresi düşürülecektir). Ancak 

yukarıdaki hesaplamada kullanılan katsayı (0.40) Milli Sporcu derecelerine 

sahip olan adaylar için geçerli olup, diğer kategoriler için ise katsayı EK 1 

deki ek puan tablosunda verildiği gibi hesaplanacaktır. Ek puan hesaplaması 

ile ilgili ve gerekli diğer açıklamalar için bknz. EK 1. 

 

Spor Özgeçmişi özellikli adaylara uygulanacak ek-puan uygulamasına ilişkin  

örnekler verelim. 

 

ÖRNEK 1: 
 

Milli sporcu olan bir adayın beceri parkurunu 25 saniyede (en iyi derecesi) 

tamamladığı varsayılsın. Bu durumda öncelikle adayın koştuğu sürenin %40’ı 

hesaplanacaktır: 

 

25*40/100 = 10 sn. Burada 25 saniyenin %40’ı 10 saniye edecektir ve bu 

değer adayın parkuru tamamlama süresinden çıkarılacaktır: 

 

25 – 10 = 15 sn. Bu durumda, milli sporcu olan adayın beceri koordinasyon 

parkurunu 15 saniyede tamamladığı kabul edilecektir. 
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ÖRNEK 2: 

 
Spor Özgeçmişi %15'e denk gelen bir adayın 27 saniyede (adayın en iyi 

derecesi) koştuğu varsayılsın. Bu durumda adayın parkuru tamamlama 

süresinin %15’i hesaplanacaktır: 

27*15/100 = 4,05. Burada adayın parkuru tamamlamış olduğu 27 saniyenin 

%15’i 4,05 saniye edecektir. Elde edilen bu yüzdelik değer, adayın parkuru 

tamamlama süresinden çıkarılacaktır: 

 

27-4,05=22,95. Sonuç itibariyle, derece özelliğine sahip olan adayın beceri 

koordinasyon parkurunu 22,95 saniyede tamamladığı kabul edilecektir. 
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EK 1: (Ek Puan) 

EK PUAN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

SPOR ÖZGEÇMİŞİ 

 

(*) 01.01.2011-01.06. 2014 tarihleri arasında yapmış olması şartı 

aranmaktadır. Belirtilen tarihlerin dışında ki faaliyet belgeleri geçersizdir. 

 

 

 

 

A 

TAKIM SPORLARI 

(Futbol- Voleybol- Basketbol- Hentbol- 

Hokey-Korfbol) 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B 

DİĞER BRANŞLAR 

(Takım ve Ferdi) 

(Atletizm- Badminton- Bisiklet- Boks- Cimnastik-  

Güreş- Halter- Judo- Kano- Karate- Kayak- Kros-

Masa Tenisi- Okçuluk- Taekwondo- Tenis- 

Yelken- Yüzme) 

 

 

 

 

% 

1 
Milli Sporcu 

 
40 

 
1 Milli Sporcu 40 

2 

(*) Kulüplerarası  Türkiye Şampiyonasına 

katılmış olmak (  Son üç yılda en az üç maç 

oynadığını belgeleyen müsabaka  cetveli)  

30 
 

2 
(*) Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş 

olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 
30 

3 

(*) Kulüplerarası Bölgesel Lig hariç üst 

liglerde oynamak ( Son üç yılda en az üç maç 

oynadığını belgeleyen müsabaka  cetveli) 

25 
 

3 
(*) Türkiye Şampiyonasında ilk 6-10 dereceye girmiş 

olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 
25 

4 

(*) Okullar Türkiye Şampiyonasına katılmak  ( 

Son üç yılda  üç maç oynadığını belgeleyen 

müsabaka  cetveli) 

20 
 

4 
(*) Türkiye Şampiyonasında ilk 11-15 dereceye 

girmiş olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 
20 

5 

(*) Kulüplerarası Bölgesel Ligde oynamak           

( Son üç yılda en az üç maç oynadığını 

belgeleyen müsabaka  cetveli. Bu müsabaka 

cetvellerinden en az  bir tanesi geçmiş yıllara 

ait olmalıdır). 

15 
 

5 
 (*) Türkiye Şampiyonasında ilk 16-20 dereceye 

girmiş olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 
15 

6 

(*) Kulüplerarası Grup Şampiyonasında 

oynamak ( Son üç yılda  üç maç oynadığını 

belgeleyen müsabaka  cetveli) 

15 
 

6 

(*) Grup ve Bölgesel Şampiyonalarda ,  Okullar  

Türkiye Şampiyonasında  İlk 3 Dereceye Girmiş 

olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 

15 

7 

(*) Üniversitelerarası Ligde oynamak. ( Son 

üç yılda  üç maç oynadığını belgeleyen 

müsabaka  cetveli) 

15 
 

7 

(*) Grup ve Bölgesel Şampiyonalarda ,  Okullar 

Türkiye Şampiyonasında İlk 4-10 Dereceye Girmiş 

olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 

10 

8 

(*)  Okullar Grup Şampiyonasında oynamak ( 

Son üç yılda  üç maç oynadığını belgeleyen 

müsabaka  cetveli) 

5 
 

8 
(*) Okullar Grup Şampiyonasında ilk 3 Dereceye 

Girmiş olmak ( Son üç yılda katıldığını belgelemek ). 
10 
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- Adaylar Sadece Bir Kategoriden Puan Alırlar.  

 

 

 

 

Yukarıdaki Tabloda Belirtilen Branşlar İçin İstenilen Belgeler 

 

1- Milli Sporcu; Adaylar, 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 belgesinin aslı ve 

noter onaylı örneği ile müracaat edeceklerdir.  

 
2- Her branşa ait spor özgeçmişi ile ilgili istenen belgeleri ve eksiksiz olarak 

teslim etmek zorundadır.  
 
3- Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, 

yaptığı dereceyi gösterir belgelerin ilgili federasyonlardan onaylatılması ve 
aslının getirilmesi zorunludur.  
 
4- Okul Müsabakalarına ilişkin Sporcu Özgeçmişi belgeleri ise SGM Spor 

Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı olacaktır. 
 
5- Bölgesel Ligde oynayan oyuncular Sporcu Özgeçmişine ilişkin belgeleri 

ilgili Spor Federasyonlardan onaylanmış olarak temin etmek zorundadırlar. 
 
6- Bölgesel Amatör Lig futbolcuları için; Türkiye Futbol Federasyonu resmi 

internet sitesinden futbolcu bilgileri sayfasından aday tarafından alınmış 
çıktının  bulunduğu ilin Türkiye Futbol Federasyonun Bölge Müdürlüğü 
tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.  
 
7- Sahte evrak verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.   
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EK 2: (Sağlık Raporu) 

 

SAĞLIK RAPORU 

 

        

   

        

    

Sağlık Kurumunun Adı : …………………………………. 

Rapor Tarihi :………………………………….. 

Kayıt No :…………….……………………. 

 

 

 

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı olan ……………………………….....  

Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek 

Sınavına girmesinde ve spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

        

                              Doktor 

                  Adı Soyadı 

                  Kaşe/İmza 

 

 

Adayın 

TC. Kimlik No :……………………………………… 

Adı  :……………………………………… 

Soyadı  :……………………………………… 

Doğum Yeri :………………… Tarihi:…./…../..… 

Anne Adı :……………………………………… 

Baba Adı :……………………………………… 

 
Fotoğraf 

 
(Fotoğrafsız 
belge kabul 

edilmeyecektir) 
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