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T.C.  

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

  

  

ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER  

  

  

YGS PUANI:   

Kadın Adaylar  

180.00 (Normal Lise Mezunları için)  

160.00 (Spor alanı, Milli sporcu, Spor Lisesi mezunları için)  

 

Erkek Adaylar  

200.00 (Normal Lise Mezunları için)  

180.00 (Spor alanı, Milli sporcu, Spor Lisesi mezunları için) 

  

ÖN KAYIT: 19-20 Haziran 2014  

  

YÜZME SINAVI: 24 Haziran 2014 

  

KOORDİNASYON TESTİ: 25-26 Haziran 2014 

  

SONUÇ İLANI: 30 Haziran 2014 - Saat 15.00  

  

KESİN KAYIT TARİHİ:  01-03 Eylül 2014  

 

YEDEKLERİN KAYIT TARİHİ: 04-05 Eylül 2014 
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T.C.  

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ  

  

GENEL   

  

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği (I. Öğretim) Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim), Rekreasyon (I. ve II. 
Öğretim), Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) bölümleri ile eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. Öğrenim süresi 4 yıldır ve bu süre sonunda mezunlarımız 
lisans diploması alarak mezun olurlar. Üniversitemiz EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) 
üyesidir ve verilen lisans diploması yanında İngilizce diploma eki alınmaktadır.   

 

Öğretim planlarında yer alan dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Her öğrencinin bu 
dersleri izleyecek ve gerçekleştirebilecek düzeyde fiziksel yapıya, optimal sağlık koşullarına 
sahip olması gereklidir. Diğer uygulamalı dersler yanında özellikle cimnastik, atletizm ve 
yüzme dersleri oldukça yoğun geçmekte, bu derslerdeki ölçme ve değerlendirme uluslararası 
ölçütlere göre yapılmaktadır. Bölümlerimizin programları içinde çeşitli kamp eğitimi 
faaliyetleri bulunmaktadır. Her öğrencinin masraflarını kendisinin karşılayacağı bu kamplara 

(Yaz ve Kış Sporları Eğitim Kampı) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları 
temel eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde alana yönelik gereksinimlerin 
karşılanması amacı ile eğitim görürler, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak mezun 
olurlar.   

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans diploması alarak 
mezun olmaktadırlar (Verilen bu belgeye karşılık gelen antrenör lisansı GSGM Eğitim Dairesi 
ve ya ilgili federasyonların uygun gördüğü kademeden alınır).  Mezunlar, kamu ve özel spor 
kulüplerin takımlarında antrenörlük, kondisyonerlik yapar, sağlık kulüpleri, fiziksel uygunluk 
ve sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışabilirler. Bölüm mezunu olanlar “Antrenör” unvanı 
alırlar. 

Rekreasyon Bölümü mezunları “Rekreasyon Eğitmeni” sıfatı ile endüstri, yerel yönetimler, 
turizm, okullar ve terapi rekreasyonu alanlarında uzmanlaşarak mezun olurlar. Öğrenciler sözü 
edilen alanlarda, alana yönelik plan ve program yapmanın yanı sıra, serbest zaman 
aktivitelerini birebir uygulatabilme yönünde bir eğitim alırlar.  

 

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları spor faaliyetlerinin organize edilmesi, denetlenmesi, 
yürütülmesine ilişkin çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu “Spor Yöneticisi” sıfatı ile 
mezun olurlar. Profesyonel spor yönetimi, spor organizasyonları ve pazarlama yönetimi, spor 
eğitimi ve etkinlikler koordinatörlüğü, egzersiz ve fiziksel uygunluk merkezleri yönetimi, 
takım yöneticiliği gibi alanlar bu bölümün mezunları tarafından yürütülür.  

A. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  

  

BÖLÜMLER  
I. ÖĞRETİM 

(Erkek+Kadın) 

II. ÖĞRETİM 

(Erkek+Kadın) 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 50+50 --- 

ANTRENÖRLÜK 20+20 (5) 20+20 

REKREASYON 25+25 (5) 25+25 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 20+20 (5) 20+20 

  

Parantez içerisinde belirtilen kontenjanlar (5) Uluslararası (Yabancı Uyruklu) adaylar içindir. 
Yukarıdaki kontenjanların gündüz % 50’i, gece % 50’si milli sporcular ve Türkiye 
Şampiyonalarında Okul (Ortaöğretim) ve Kulüp (Yıldız-Genç-Büyük) ilk üç sırayı elde etmiş 
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olan adaylar için ayrılmıştır. Milli sporcular ile Türkiye Şampiyonalarında (Liseler ve 
Kulüplerde) ilk üç sırayı elde etmiş olan adaylar, derecelerini belirten belgelerini ibraz etmek 
zorundadırlar. Bu belgeler ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır. 

ÖYS’ye (Özel Yetenek Sınavı) girecek olan her aday yüzme eleme testine katılmak 

zorundadır.   

  

Milli sporcular ile Türkiye Şampiyonalarında (Liseler ve Kulüpler) ilk üç sırayı elde etmiş 
olan adaylardan Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümünü tercih eden adaylar BESYO 
Koordinasyon Testine katılmak zorundadırlar. Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon 
bölümlerini tercih eden adaylar özel yetenek parkurundan tam puan almış sayılacak ve sınava 
girmeyeceklerdir. Milli sporcular ile Türkiye Şampiyonalarında ilk üç sırayı elde etmiş olan 
adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir.  

   

B. YETENEK SINAVI TAKVİMİ  

  

Ön kayıtlar 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde 10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 saatleri arasında, 
BESYO’da yapılacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na bağlı bölümlerin iki aşamalı 
olacak sınavlarının birinci aşaması olan yüzme elemelerine 24 Haziran 2014 tarihinde Kocaeli 
Üniversitesi Yüzme Havuzunda (Spor Bilimleri Yerleşkesi Umuttepe-İzmit) sabah saat 
10.00’dan itibaren kadın adaylarla başlanacaktır. Yüzme eleme barajını geçen adaylar 25-26 
Haziran 2014 tarihinde Umuttepe Spor Bilimleri Yerleşkesinde bulunan Gazanfer Bilge Spor 
Salonu’nda yapılacak ikinci aşama olan Koordinasyon Testi’ne katılmaya hak kazanır. Sınav 

Yürütme Kurulu olağanüstü bir gelişme yaşanması durumunda sınavın yapılacağı test 
alanlarını ön kayıtların son gününe kadar ilân etmek şartıyla değiştirebilir. Sınav sonuçları 30 
Haziran 2014 tarihinde saat 15.00’da http://besyo.kocaeli.edu.tr sitesinde ilân edilecektir. 
Sınavı kazanan asil adaylar 01-03 Eylül 2014 tarihinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. 
Kayıt yaptırmayanların yerine yedekte bulunan adaylar çağrılır. Yedeklerin kaydı 04-05 Eylül 
2014 tarihlerinde yapılır. Ön kayıt ve sınavlara ilişkin kılavuzda yer almayan hususların 
değerlendirilip sonuçlandırılması ÖYS Yürütme Kurulu tarafından yapılır.   

  

C. BAŞVURU KOŞULLARI  

  

• Giriş sınavlarına Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylar başvurabilirler. Yabancı 
uyruklu adaylar için YÖK/ÖSYM’nin belirlediği ölçütler geçerlidir.  

• Adayın 2014 yılına ait YGS sonuç belgesinin aslının ibrazı ve fotokopisi. 2014 yılında YGS 
sınavında, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar, spor lisesi mezunları, milli 
sporcular ile Türkiye derecesi elde etmiş sporcular kadın adaylar 160.000, erkek adaylar 
180.000 (puan türlerinden biri), diğer adaylar için kadın adaylar 180.000, erkek adaylar 
200.000 (puan türlerinden biri) ham puan ile başvurabilirler.   

• Adaylar Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) gösterir belgelerini getirmek zorundadır.  

• Her başvuran aday yüzme eleme sınavına katılmak zorundadır.  

• Matbu dilekçe formlu zarf (kayıt sırasında verilecektir).  

• Spor Lisesi Mezunları ve kredili sisteme göre eğitim yapan liselerin spor alan/kol 
bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi (Tek 
dersten başarısızlığı nedeniyle orta öğretim kurumlarından mezun olamayan, fakat kesin 
kayıtların son günü mesai bitimine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar, 
okullarından alacakları durumlarını belirten resmi bir yazı ile durumlarını belgelemek 
zorundadırlar).  

• İki adet son 6 ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine 
uygun).  Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı aslının ibrazı ve bir adet fotokopisi.  

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı Özel Yetenek Sınavlarına girmesine sağlık 
açısından herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak 
belge.  
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• Kayıtlar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Başvurular posta ile yapılmaz. 
Başvuruyu adayın kendisi ya da bir yakını yapabilir ve kayıt yapıldıktan sonra tercih edilen 
programlarda herhangi bir değişiklik yapılmaz.   

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor 
Yöneticiliği Bölümleri için Olimpik Branşlardan biri veya okulumuz müfredatında olan 
branşlar olmak koşulu ile bu branşlarda Milli olan ya da, bireysel veya takım sporlarının 
Türkiye Şampiyonalarında (Liseler ve Kulüpler) ilk üç sırayı elde etmiş olan adaylar ilgili 
federasyonlarından alınmış milli sporcu veya derecelerini belirten belgelerini ibraz etmek 
zorundadır (Branşların listesini kılavuzun sonunda görebilirsiniz). Antrenörlük Eğitimi 
Bölümünü kazanan adaylar 2014 eğitim öğretim yılı bölüm tarafından açılacak branşlardan 
uzmanlık alanından birini seçmek zorundadır. Açılacak uzmanlık dalları:  

  
 Atletizm  

 Badminton    

 Basketbol  

 Futbol  

 Hentbol  

 Tenis  

 Voleybol  

 Yelken  

 Yüzme  

  

• Birden fazla program için müracaat eden adaylar tercihlerini başvuru sırasında verilecek olan 
matbu dilekçe formlu zarf üzerinde isteklerine göre rakamla sıralayarak belirtmeleri ve 
imzalamaları gerekmektedir. Tercih sıralamasını yapmayan adayların tercihleri zarfın 
üzerindeki sıralama gibi kabul edilecektir.  

  

D. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN  

BELGELER VE DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR   

  

• 2014-ÖYS SINAVA GİRİŞ BELGESİ (ÖN KAYIT SIRASINDA ADAYA VERİLEN BELGE)  

• NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT  

• 2014 ÖYS ADAY NUMARALI PENYE (YÜZME SINAVI SIRASINDA ADAYIN 
YANINDA OLMASI GEREKİR)  

• SIRASINI KAÇIRAN ADAY SON GÜN TÜM ADAYLAR BİTTİKTEN SONRA SINAVA 
GİREBİLECEKTİR.  

  

E. BİRİNCİ AŞAMA YÜZME SINAVI  

  

Adaylar 25 metrelik yüzme havuzunda 25 metreyi yardımcı malzeme kullanmadan dört yüzme 
tekniğinden biri ile (Serbest, Kelebek, Kurbağa, Sırt) yüzerek, erkek adaylar 30 saniye, kadın 
adaylar 40 saniye içerisinde tamamlamak zorundadır. Aday yüzmesini başladığı teknikle 
bitirmek zorundadır. Tamamlayamayan aday elenir. Bu aşamayı geçen aday ikinci aşama olan 
koordinasyon testine girmeye hak kazanır. Yüzme sınavı sırasında herhangi bir nedenle havuz 
tabanına, kulvar ayraçlarına ya da duvara dokunan aday diskalifiye edilir. Erkek ve kadın 
adaylar tek parça yüzücü mayosu ile sınava girmek zorundadır, adaylar mayo dışındaki 
herhangi bir malzeme ile (şort, bikini) sınava kesinlikle alınmayacaktır. Yüzücü bonesi 
kullanmak zorunludur. Yüzme sınavında FINA kuralları geçerlidir.   
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F. İKİNCİ AŞAMA KOORDİNASYON TESTİ  

  

Yedi bölümden oluşur.  

    

• Bölüm 1: Fotosel kapısından geçerek koşuyu başlatmak.  

• Bölüm 2: Uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu 
bitirmek.  

• Bölüm 3: Kasa içinde bulunan basketbol topunu işaretli duvara üç kez atıp tutmak (top elden 
kaçarsa yedekte bulunan ikinci topla harekete devam edilir; üçüncü atışın (son) sonrasında top 
kasaya konulmalıdır).  

• Bölüm 4: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden 
geçmek. Engeli düşüren aday diskalifiye edilir  

• Bölüm 5: Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek (Denge aletinin başlangıç ve bitiş 
kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, 
düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak teste devam edebilir).  

• Bölüm 6: Cimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift ayak ile 
sıçramak.  

• Bölüm 7: Fotoselin bitiriş kapısından geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.  

  

  

 
 

Koordinasyon Parkurunda kadın adaylarda 40.00, erkek adaylarda 30.00 saniye limit 
derecelerdir. Bu sürelerin üzerinde derece yapan adaylar elenmiş kabul edilirler ve 
değerlendirmeye alınmazlar. Her aday bu parkuru iki kez koşar ve en iyi derecesi geçerli 
derece olarak alınır. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adaylar yedek listedeki haklarını 
kaybeder. Yedek listeden asile geçen adaylar, yedeklik haklarını kaybeder. Yedekte 
yerleştirildiği yere kayıt yaptıran aday diğer haklarını kaybeder.  

G. KOORDİNASYON TEST PUANLAMASI VE YERLEŞTİRME  
  

Kadınlarda 40.00 saniye ve erkeklerde 30.00 saniye ve daha iyi dereceye sahip olan adayların 
Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan 
üzerinden derecelerine karşılık gelen puana dönüştürülür ve ÖSYM 2014 Sınav Kılavuzunda 
belirlenmiş olan formüle göre adayın yerleştirme puanı hesaplanır.   
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Spor lisesi, spor alanı çıkışlılar adaylar için  

  

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

  

Diğer alanlardan mezun olan adaylar için  

  

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

 

H. KESİN KAYITLAR  

  

Asil listeden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 01- 03 Eylül 2014 
tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan 
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Yedek listedeki adayların kesin kayıtları, ilândaki 
sıralamaya göre 04-05 Eylül 2014 tarihlerinde saat 09.00-16.00 arasında yapılır. İlan edilenler 
kazandıkları programa asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre içinde 
asil kaydını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde hiçbir hak talep edemez. Tüm adaylar 
durumlarını kendileri takip etmek zorundadır.   

  

I. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR   

  

Adayın ÖYS sınavını kazanması durumunda aşağıdaki evrakları tamamlaması 

gereklidir.  

YGS sonuç belgesi  

8 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş)  

Lise diploması (Aslı)  

Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi  

Sağlık Kurulu Raporu   

Askerlik Durum Belgesi  

Katkı payı (2. Öğretimi kazananlar için)  

  

İ. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR  

  

Ön kayıt, Özel Yetenek Sınavı ve kesin kayıtlar süresince ortaya çıkabilecek deprem, yangın, 
sel, vb. afet, aday ya da aday yakınlarının başına gelebilecek adli suç teşkil eden durumlar ile 
adayların sınav sırasında başlarına gelebilecek boğulma, sakatlanma, yaralanma gibi sağlık 
sorunları sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve fiziksel zararlardan Kocaeli Üniversitesi 
sorumlu değildir.   

 

J. İLETİŞİM  

  

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Spor Bilimleri Yerleşkesi  

41380 Umuttepe – İzmit - KOCAELİ  

  
Tel:  0262 - 303 3602   

Fax: 0262 - 303 3603  

  
e-posta: besyo@kocaeli.edu.tr  

http://besyo.kocaeli.edu.tr  
 

 

http://besyo.kocaeli.edu.tr/
http://besyo.kocaeli.edu.tr/
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Okulumuz Müfredatında Olan Dersler                         Olimpik Branşlar  
    

1. Hentbol      1. Atıcılık  

2. Basketbol      2. Atletizm  

3. Cimnastik      3. Badminton  

4. Atletizm      4. Basketbol  

5. Futbol       5. Bisiklet Yol, Pist, BMX, Dağ Bisikleti   

6. Voleybol      6. Binicilik Atlama 

7. Badminton      7. Boks  

8. Bisiklet      8. Cimnastik Artistik, Ritmik, Trambolin  

9. Buz Hokeyi      9. Eskrim  

10. Curling      10. Futbol  

11. Eskrim       11. Güreş Grekoromen/Serbest  

12. Fitness       12. Halter  

13. Futbol Tenisi      13. Hentbol  

14. Golf       14. Hokey  

15. Judo       15. Judo  

16. Kayak       16. Kano Sprint, Slalom  

17. Masa Tenisi      17. Kürek  

18. Masaj       18. Masa Tenisi  

19. Oryantring      19. Modern Pentatlon  

20. Pilates       20. Okçuluk  

21. Salon Futbolu      21. Su Sporları Yüzme, Atlama, Senkronize  

22. Sportif Ritmik Jimnastik          Yüzme, Su Topu  

23. Squash       22. Tekvando  

24. Step Aerobik      23. Tenis  

25. Su Sporları      24. Triatlon  

26. Tenis       25. Voleybol Salon, Plaj   

26.  Yelken  

27.  Biatlon  

28.  Bobsleigh  

29.  Curling  

30.  Buz Hokeyi  

31.  Buz Pateni, Buz Dansı  

32.  Kayak  

33.  Buz Dansı  

34.  Kayakla Atlama  

35.  Sürat Pateni  

    

    

  

  


