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İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER  / SAAT YER  

Ön Kayıt 

Kayıtlar 14 - 17 Temmuz 2014 tarihleri 

arasında her gün (08:30-12:00) ve (13:30-

17:00) saatleri arasında yapılacaktır. 

BESYO BİNASI 

Evrak İnceleme  

Kayıt yaptıranların 18-19 Temmuz 2014 

tarihleri arasında Evrakları incelenerek 

sınava gireceklerin İlanı yapılacaktır.  

NOT: Evrak inceleme haftasında kayıt 

yapılmaz. 

BESYO BİNASI 

BESYO WEB 

Özel Yetenek Parkur 

Sınavları  

 

21-23 Temmuz 2014 tarihleri arasında / 

(Tam Gün) Sabah 08.00 başlayıp sınav 

bitimine kadar devam edecektir. 

AHİ EVRAN 

ÜNİVERSİTESİ 

SPOR SALONU 

Asıl Liste Kesin Kayıt 
01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında 

yapılacaktır. 

MERKEZ 

ÖĞRENCİ 

İŞLERİ 

Yedek Listelerin ilanı 

1.Yedek liste 05 Eylül 2014 saat 18.30 

2.Yedek liste 09 Eylül 2014 saat 18.30 

3.Yedek liste 11 Eylül 2014 saat 18.30 

4.Yedek liste (ad okuma) 15 Eylül 2014 

saat 10.00 

BESYO WEB / 

MERKEZ 

ÖĞRENCİ 

İŞLERİ 

Yedek Liste Kesin Kayıt  

1.Yedek liste 08-09 Eylül 2014 

2.Yedek liste 10-11 Eylül 2014 

3.Yedek liste 12 Eylül 2014 

4.Yedek liste (ad okuma) 15 Eylül 2014 

MERKEZ 

ÖĞRENCİ 

İŞLERİ  
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T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLE BU SINAV 

SONUCUNDA ASIL VE YEDEK LİSTELERDE YER ALAN ADAY ÖĞRENCİLERİN 

KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu esaslar; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Ahi Evran Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak olan 

özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu esaslar; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Ahi Evran Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak olan 

özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu esaslar; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu esaslarda geçen; 

Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini, 

Rektörlük: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü, 

BESYO: Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu, 

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

YGS: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavını, 

ÖYSP:  Özel Yetenek Sınav Puanını, 

AEÜ-ÖYS: Ahi Evran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavını, 

YP: Yerleştirme Puanını, 

SP: Standart Sapmayı, 

SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanını, 

Sınav komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen biri başkan 2 üye olmak üzere toplam 3 kişilik 

komisyonu,  ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan, başvuru ve tercihler 

 

 

Kontenjanlar 

Madde 5- (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan 

bölümler ile öğrenci kontenjanları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak birim, bölüm ve 

kontenjanları. 

Birimi/Bölümü 

 

Kontenjanı 

 Genel Milli Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    

     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 50 (20 Bayan, 30 Erkek)  10 60 

     Antrenörlük Eğitimi Bölümü 50 (20 Bayan, 30 Erkek)  10 60 

     Spor Yöneticiliği Bölümü 50 (20 Bayan, 30 Erkek)  9 59 

 

Her bölüm için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından milli kontenjanları dolmadığı 

taktirde,  diğer adaylardan sınav puan sıralamasına göre öğrenci alınacaktır. 

 

Başvurular 

Madde 6- (1) AEÜ-ÖYS Başvuru Tarihi: 14-17 Temmuz 2014 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe) (her gün (08:30-12:00) ve (13:30-17:00) saatleri arasında yapılacaktır) 

(2) AEÜ-ÖYS Başvuru Yeri: Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR 

(3) AEÜ-ÖYS’na ÖSYM tarafından yapılan 2014 YGS puan türlerinden Tablo 2’de, bölümler 

itibariyle belirtilen asgari puana sahip olanlar başvurabilir. 

(4) Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava 

başvurabilirler. 

 

Tablo 2:Birim/Bölümler itibariyle başvuru için gerekli asgari YGS puanları. 

Birim/Bölüm Alan Dışı Alandan (*) Milli 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    

     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 200 140 140 

     Antrenörlük Eğitimi Bölümü 160 140 140 

     Spor Yöneticiliği Bölümü 180 140 140 

  

(*): Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri veya Güzel Sanatlar Liselerinin ‘’Spor’’ 

alanından mezun olan adaylar ve spor lisesi mezunları. 
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SPORCU ÖZGEÇMİŞ Belgesini Getirenlerin Başvuru Şartları ve Belgeleri 

 

Madde 7- (1) Lise mezunu olmak ve lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi, 

 (2) Kulüp, okul takımında veya ferdi olarak en az 3 yıl faal (vizeli) sporcu olmak. Belge 

olarak; 

(a) İlgili Federasyonlardan veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinden  

“Sporcu Bilgi Formu” alınacak ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü veya şube 

müdürü tarafından onaylanacaktır (bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli 

değildir).  

 

(b) Ayrıca mezun olduğu okuldan “Öğrenci Sporcu Lisansı” aslı ve e-okul bilgi 

sisteminden katıldığı müsabakaların dökümü veya okul arşivinden katıldığı 

müsabakaların Valilik izin belgeleri (onaylı müsabakaya katılım listesi ya da künye 

defterini onaylı fotokopisi) okul müdürü veya müdür yardımcıları tarafından onaylı 

olacaktır.  

(3) Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır), 

 

(4) Sporcu Özgeçmiş Başvuru Branşları: Atletizm, Badminton, Kayak, Cimnastik, Taekwondo, 

Tenis, Güreş,  Karate, Judo, Halk Oyunları, Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol ve Diğer Olimpik 

Branşlar. 

 

 (5)  Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme:  

 

OLİMPİK BİREYSEL SPORLAR PUAN 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birinde ilk üç dereceye 

girmiş olanlar 
100 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç 

dereceye girmiş olanlar 
100 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birine katılmış olanlar 95 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk 

üç dereceye girmiş olanlar  
90 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış 

olanlar 
90 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya 

katılmış olanlar 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 

90 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk beş dereceye girmiş olanlar 85 

Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 75 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk üç 

dereceye girmiş olanlar 
70 

En az 10 sporcunun katıldığı yıldızlar ve yaş grupları Ulusal turnuvalara 

katılmak 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 

65 
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Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel (iller arası) turnuvalarda ilk 3’e dereceye 

girmiş olanlar 

60 

En az 10 sporcunun katıldığı Büyükler, Gençler ve yıldızlar Ulusal turnuvalarda 

ilk 5’e girmiş olanlar 
55 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk 5’e girmiş olanlar 50 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 

Bölgesel eleme turnuvalarına katılmak. (il birinciliği sonuç belgesi federasyon 

onaylı) 

45 

Branşında 3 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli) 40 

FUTBOL 

MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK PUAN 

A milli takımda yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 

Ümit milli takımda yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 
100 

A Genç milli takımda yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 100 

B Genç milli takımda yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 100 

LİGDE OYNAMAK 

Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 90 

I. Ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 85 

II. Lig A kategorisinde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 

A2 liginde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 
80 

III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 70 

Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 60 

LİSELER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

İlk üçte yer almak 55 

İlk üç sonrası 50 

Eleme turları 45 

  Branşında 3 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak  (3 adet müsabaka cetveli)  40 

Liseler ve kulüplerde Bölgesel eleme turlarına katılmak (kulüpler için 3 adet 

müsabaka cetveli) 
45 

VOLEYBOL 

MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK PUAN 

A mili takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 100 

Ümit milli takımında yer almak 95 

Yıldız milli takımda yer almak 95 

  TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (KULÜPLER ARASI) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 90 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

LİGDE OYNAMAK 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 80 

İkinci lig (3 adet müsabaka cetveli) 75 

Üçüncü lig (3 adet müsabaka cetveli) 70 

Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 65 

LİSELER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

İlk üçte yer almak 55 

İlk üç sonrası 50 
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Liseler ve kulüplerde Eleme turlarına katılmak (kulüpler için 3 adet müsabaka 

cetveli) 
45 

Branşında 3 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli) 40 

BASKETBOL 

MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK   PUAN 

A milli takımda yer almak    100 

B milli takımda yer almak   100 

Genç milli takımda yer almak 100 

Ümit milli takımında yer almak 95 

Yıldız milli takımda yer almak 95 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (KULÜPLER ARASI) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 90 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

LİGDE OYNAMAK 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 80 

İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 75 

Üçüncü Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli) 70 

Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 65 

LİSELER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

İlk üçte yer almak 55 

İlk üç sonrası 50 

Liseler ve kulüplerde Eleme turlarına katılmak (kulüpler için 3 adet müsabaka 

cetveli) 
45 

Branşında 3 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli) 40 

HENTBOL 

MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK PUAN 

A mili takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 100 

Yıldız milli takımda yer almak 95 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (KULÜPLER ARASI) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 90 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 85 

LİGDE OYNAMAK 

Süper lig (3 adet müsabaka cetveli) 80 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 75 

İkinci lig  (3 adet müsabaka cetveli) 70 

LİSELER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

İlk üçte yer almak 55 

İlk üç sonrası 50 

Liseler ve kulüplerde Eleme turlarına katılmak (kulüpler için 3 adet müsabaka 

cetveli) 
45 

Branşında 3 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli) 40 
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(a)  Adaylar, başvuru sırasında Sporcu Özgeçmiş puan kriterlerinden kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

(b)  İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü 

ya da illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından onaylı olmalıdır. 

Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 

(c)  Federasyon müsabakaları ile ilgili Bölgesel lig, 3.lig, 2.lig ve 1.lig maç cetvelleri 

Federasyonlardan alınacaktır. 

 

(d)  Milli takımlarda yer almak ile ilgili Spor Genel Müdürlüğünden alınan belgeler geçerli 

olacaktır. 

 

(e)  Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu taktirde öğrenci eğitimin hangi aşamasında 

olursa olsun yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin 

Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 

 

(f)  Listede belirtilmeyen durumlarda adayın spor özgeçmişine uygun en yakın spor 

özgeçmiş durumunun puanı verilir. 

 

(6) Olimpik branşlardan antrenörlük belgesine sahip olanlara; 

3. kademe için 80 puan, 

2. kademe için 65 puan verilecektir. 

 

(7) Sporcu Özgeçmiş Başvuru Sonuçları: Başvuruların sonuçları 19 Temmuz 2014 (Cumartesi) 

tarihinde www.ahievran.edu.tr/besyo ve besyo.ahievran.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

 

(8) Sınav Başvuru Tarihleri: Sınava başvurmak isteyen adaylar,  14-17 Temmuz 2014 

(Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksek Okulu’na şahsen başvuru yapabilirler. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri 

işleme konulmaz. Başvurular şahsen yapılacaktır, noter vekâleti ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

(9) Başvuru Formu: 14-17 Temmuz 2014 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) tarihleri 

arasında adaylar belirlenen kayıt yerlerinde, bilgisayar ortamından kaydı yapılacaktır. İki 

nüsha olarak düzenlenen imzalı başvuru formunun bir nüshası adayda kalacaktır. Yanında 

kimlik ve başvuru formu olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

Tercihler 

Madde 8- (1)  Adaylar tek tercih yapabilecektir. Eğer kontenjanlar tercihlere göre dolmaz ise 

yerleşemeyen adaylar diğer bölümlere (Puanına göre Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği) 

yerleştirilecektir. 

 

 

 

 

http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav tarihi ve yeri 

 

Sınav tarihi ve yeri 

Madde 9- (1) AEÜ-ÖYS tarihi: Sınavlar; 21-23 Temmuz 2014 (Pazartesi, Salı, Çarşamba) 

tarihlerinde yapılacaktır.  

(2) AEÜ-ÖYS yeri: Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Ahi Evran Üniversitesi Spor 

Salonu. 

(3) Adaylar, AEÜ-ÖYS’nin tarih, yer ve saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 19 Temmuz 2014 

(Cumartesi) tarihinden itibaren www.ahievran.edu.tr/besyo veya besyo.ahievran.edu.tr   

adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebileceklerdir. 

(4) Sınavların belirtilen günde bitirilememesi durumunda, takip eden gün içerisinde devam edilecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav için genel kurallar 

 

Sınavın aşamaları 

Madde 10- (1) 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı AEÜ-ÖYS; “Koordinasyon”  parkurundan 

oluşmaktadır. Tüm adaylar koordinasyon parkuru sınavına katılmak zorundadır.  

 

Sağlık raporu 

Madde 11- (1) Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan ve/veya Özel 

Hastanelerden alacakları (yeni tarihli) "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel 

Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık 

raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.  

(2) Başvuru sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (kamburluk, 

kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde idarece ilgililerden heyet raporu 

istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazansalar dahi sınavları iptal 

edilir. 

 

Milli sporcu belgesi 

Madde 12- (1) Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 

Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak 

alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile 

birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında 

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

(2) Milli sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi 

olacaklardır.  

(3) K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri bu sınavlar için geçerli 

değildir.  

   

 

 

http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20veya%20besyo.ahievran.edu.tr
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınavın uygulanması 

 

Sınav  

Madde 13- (1) Tüm adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir,  

 (2) Tüm adaylar 21 Temmuz 2014 (Pazartesi)  tarihinde koordinasyon sınavına girmek 

üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. 

Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacak ve adayın bu 

aşamadaki sınav notu 0 (sıfır) kabul edilecektir. Koordinasyon parkurundan 0 (sıfır) alan aday 

elenecektir. 

 

( 3) Koordinasyon parkuru, 

 

a)  İstasyon 1: Öne takla (Her türlü olabilir). 

 

b)  İstasyon 2: Kendi etrafında 360 derece dönüş (her türlü olabilir sıçrayarak veya 

sıçramadan).Burgu yapılmaz ise 1sn ceza puanı alır. 

 

c)  İstasyon 3: Bayanlar için 60 cm erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne 

paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, daha sonra altından geçilip sekiz 

şeklindeki hareketini bitirerek istasyon tamamlanır (Harekete sağ veya soldan 

başlanabilir). Aday dört hareketten yapmadığı her hareket için 1 sn ceza puanı alır. 

 

d)  İstasyon 4: Kasa içindeki sağlık topları birer-birer diğer kasaya taşınır. Topların 

taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konmalıdır. Aksi 

takdirde aday topu koyması için geri çevrilir. 

 

e)  İstasyon 5: Kasa içinden alınan bir hentbol topu ile yüzü ve vücudu duvara dönük 

olarak üç atış yapılır, Atış sırasında çizgi geçilmez, kaçan top yakalanıp devam 

edileceği gibi kasadan yeni bir top alınarak da atışlar tamamlanabilir. Ancak, son atışın 

yapıldığı top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın içine girip çıkan top,  

koyuldu sayılırken; kasanın kenarına çarpıp çıkan top kasaya koyuldu sayılmaz ve 

kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır. 

 

f) İstasyon 6: 40 cm. yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. Her 

eksik sıçrama ve tek ayak sıçrama için 1 sn ceza puanı verilir. 

 

g)  İstasyon 7: Otomobil lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu.  Her bir lastiğin 

içerisine basmayanlar için bir (1) sn ceza puanı verilir. 

 

 

h) İstasyon 8: Koşarak slalom geçme.  Beş engel arasından slalom hareketi yapılır. 1 

slalom atlayana 1 sn ceza puanı verilir, 2 slalom atlayana 2 sn ceza puanı verilir. Daha 

fazla slalom hareketi atlayan aday geri döndürülür dönmediği taktirde diskalifiye olur.  
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i)  İstasyon 9: 3 ve 6, m sprint. Aday 3 ve 6 m sprint koşularında huni etrafını dolaşmak 

zorundadır. 3m sprint atlayan 2sn,  6m sprint atlayan 4 sn ceza puanı alır. Her iki 

kapıyı atlayan aday diskalifiye olur. 

 

(4) İstasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate 

almayan, bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan adaylar 

diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen adayların sınavın bu aşamasındaki notu 0  (sıfır) olarak 

kabul edilir. 

 

(5)  4. fıkrada belirtilenlerin dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir 

(ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).  
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Şekil 1: Koordinasyon parkuru yerleşim planı 
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ALTINCI BÖLÜM 

Sınavın değerlendirilmesi 

 

Puan dağılımı 

Madde 14- (1) AEÜ-ÖYS puanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 2’te verilmiştir. 

 

Tablo 3:  Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) bölümlere göre dağılımı 

BÖLÜMLER Koordinasyon SÖP YGS Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği %25 %45 %30 %100 

Antrenörlük Eğitimi %25 %65 %10 %100 

Spor Yöneticiliği %25 %35 %40 %100 

                                                

Koordinasyon sınavının değerlendirilmesi 

Madde 15- (1) Millilik belgesi bulunan adaylar koordinasyon sınavında elenmeyecekler koordinasyon 

parkurundan aldığı puanlar değerlendirme aşamasında kullanılacaktır.  

(2) Koordinasyon Parkuru Puanları: Bayanlar ve erkekler ayrı olarak Tablo 4’te gösterildiği 

üzere; adayların koştukları sürelerin karşılığı puanlar dikkate alınıp, değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır.  

 

Tablo 4: Koordinasyon sınavı puanlama tablosu  

ERKEKLER BAYANLAR 

Derece(Sn) Puanı Derece(Sn) Puanı 

…-44.00 100 …-50.50 100 

44.01-44.51 95 50.51-51.01 95 

44.52-45.02 90 51.02-51.52 90 

45.03-45.53 85 51.53-52.03 85 

45.54-46.04 80 52.04-52.54 80 

46.05-46.55 75 52.55-53.05 75 

46.56-47.06 70 53.06-53.56 70 

47.07-47.57 65 53.57-54.07 65 

47.58-48.08 60 54.08-54.58 60 

48.09-48.59 55 54.59-55.09 55 

48.60-49.10 50 55.10-55.60 50 

49.11-49.61 45 55.61-56.11 45 

49.62-50.12 40 56.12-56.62 40 

50.13-50.63 35 56.63-57.13 35 

50.64-51.14 30 57.14-57.64 30 

51.15-51.65 25 57.65-58.15 25 

51.66-52.16 20 58.16-58.66 20 

52.17-52.67 15 58.67-59.17 15 

52.68-53.18 10 59.18-59.68 10 

53.19-53.69 5 59.69-60.19 5 

53.70-… 0 60.20-… 0 
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YGS puanı 

Madde 16- (1) Adayın 2014 yılı YGS puan türlerinden en yüksek olan puanı YGS puanı olarak 

işlem görecektir. 

 

Orta Öğretim Başarı Puanı 

Madde 17- (1) 2014 AEÜ-ÖYS’na giren adayların ÖSYM tarafından yayınlanmış ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanları dikkate alınır.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Asıl ve yedek adayların belirlenmesi 

 

Öğrenci yerleştirme 

Madde 18- (1) Yerleştirme işlemi, adayların YP’na, tercihine ve kontenjanlara göre 

yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir: 

a) Tercihlerine göre adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yerleştirilecektir. YP’na 

göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

b) Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir bölüme kayıt hakkı 

kazanabilir. 

 

(2) Milli kontenjanına yerleştirildikten sonra kontenjan dışı kalan Milli Sporculardan ilgili 

bölümün başvurusu YGS puan şartına haiz olmaları halinde genel kontenjandan da 

yararlandırılırlar. 

 

ÖYSP Puanı, adayın girdiği bölüme göre Tablo-3'den hesaplanacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller 

kullanılacaktır. 

 

ÖYSP’ lerin Toplamı   

Ortalama =           

      Aday Sayısı 

 

 

 

     ÖYSP’ lerin 

         ÖYSP’lerin   Toplamının 

          Karelerinin                 Karesi 

            Toplamı            

         Aday Sayısı 

Standart Sapma =                                 

                                      Aday Sayısı - 1 
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ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.  

 

                Adayın                     ÖYSP Puan 

                 ÖYSP                       Dağılımının 

ÖYSP Standart                            Puanı                        Ortalaması 

Puanı (ÖYSPSP)  = 10  x                                                                          + 50 

                ÖYSP Puan Dağılımının 

                    Standart Sapması 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10' dur. 

 

Yerleştirmeye esas olacak olan puan   (Yerleştirme Puanı=YP )  aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 

a)   Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin;  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 

aday,   liselerin spor alanından geliyorsa), 

 

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + (0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS –P )+(0.03xAOBP) 

 

b)  Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 

aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa) 

 

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + ( 0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS – P ) 

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya 

öncelik tanınacaktır. 

(4) 2013’de, YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim kurumuna 

yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. 

Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretim kontenjanı bulunmayan 

programlara yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 

(5) Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda, www.ahievran.edu.tr/besyo ve 

besyo.ahievran.edu.tr web adreslerinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan 

edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle 

asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını 

bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.  

 

 

 

 

 

http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Asıl ve Yedek adayların kesin kayıtları 

 

Kesin kayıt tarihi ve yeri 

Madde 19- (1) Kesin kayıt tarihi: Asıl adayların kesin kayıtları 01-05 Eylül 2014 (Pazartesi, 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 05 

Eylül 2014 (Cuma) günü saat 17.30’a kadar kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar bu 

haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

 

(2) Asıl adayların kesin kayıtları sonucunda boş kalan kontenjanların bulunması durumunda 

08-12 Eylül 2014 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) – ve 15 Eylül 2014 

(Pazartesi)) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde yedek adaylardan listedeki sıraya göre 

kesin kayıt işlemi yapılacaktır. 

 

(3) Kontenjanların dolmaması halinde adaylar ek kontenjan ilanına başvurabilirler. Herhangi 

bir bölüme ek kontenjanla adaylar yerleştirilirken ayni cinsten kontenjan dolmadığı taktirde 

karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Örneğin bayan kontenjanı dolmadığı taktirde o bölümü 

tercih eden bayan yoksa yerine erkekler alınarak açık olan kontenjan tamamlanır 

 

(4) Kesin kayıtlar: Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Bağbaşı 

Yerleşkesi/ KIRŞEHİR) yapılacaktır. 

 

Kesin kayıt için gerekli belgeler 

Madde 20- (1) Kesin kayıt için istenen belgeler; 

a) Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet 

belgesi yerine kullanılmaz). 

b) Aday, 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle 

yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse 

hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM 

programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı 

düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır). 

c) Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı onaylı örneği. 

d) 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak 

Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu 

belge istenmeyecektir). 

e) 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden ve adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 

f) Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış 

Sağlık Kurulu Raporu. 

g) Milli öğrenciler için Millilik Belgesinin aslı. 

 

(2) Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise 

kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
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Yedek adaylara kayıt sırası geldiğinde kayıt için gerekli belgelerin asıllarını ibraz etmeleri 

zorunludur. Noter vekâletnamesiyle kayıt yapılabilecektir. 

 

Yedek listeden adayların kesin kayıtları 

Madde 21- (1)  

a) Birinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Asıl adayların kayıtları 

sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 05 Eylül 2014 (Cuma) günü saat 17.30 

itibariyle yapılan kesin kayıtlar sonucunda, kontenjanın dolmaması halinde aynı gün 

saat 18.30’da, kayıt yaptırmayan asıl aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden 

listedeki sıraya göre, birinci yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen 

birinci yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 08-09 Eylül 2014 

(Pazartesi-Salı) günlerinde, 08.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen 

tarihte kayıt yaptırmayan birinci yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş 

sayılacaklardır.  

b) İkinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Birinci yedek liste 

adayların kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 09 Eylül 2014 (Salı) 

günü saat 17.30 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.30’da, 

kayıt yaptırmayan birinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, 

birinci yedek listesinde ilan edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, 

listedeki sıraya göre ikinci yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen ikinci 

yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 10-11 Eylül 2014 

(Çarşamba-Perşembe) günlerinde, 08.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır. 

Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste adayları bu haklarından 

vazgeçmiş sayılacaklardır. 

c) Üçüncü Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (İkinci yedek liste 

adayların kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 11 Eylül 2014 

(Perşembe) günü saat 17.30 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 

18.30’da, kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek 

listesinden, ikinci yedek listesinde ilan edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak 

üzere, listedeki sıraya göre üçüncü yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan 

edilen üçüncü yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 12 Eylül 2014  

(Cuma) gününde, 08.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt 

yaptırmayan üçüncü yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

d) Dördüncü Yedek Listeden Ad Okuma Yöntemiyle Yapılacak Kayıtlar: 12 Eylül 

2014 (Cuma) günü saat 17.30 itibari ile boş kalan kontenjanlar için, 15 Eylül 2014 

(Pazartesi)  günü saat 10.00’da, 12 Eylül 2014 (Cuma) günü ilan edilen üçüncü 

yedek listesindeki son yedekten sonraki adaydan başlamak üzere, ad okuma 

yöntemiyle kesin kayıt yapılacaktır. İsmi okunan aday, bir sonraki adayın ismi 

okunmadan kayıt yerinde olmalıdır. 

e) 15 Eylül 2014 (Pazartesi)  günü yapılacak kayıtları takiben kontenjanlar dolmasa dahi 

kayıtlar sona erecek ve listede ismi olmasına rağmen kayıt yerinde bulunmayan 

adaylar için mazeret kaydı yapılmayacaktır. Bu adaylar haklarından vazgeçmiş 

sayılacaktır (Sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kesinlikle kabul edilmeyecektir).  
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 22- (1) Bu esaslar, Ahi Evran Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 23- (1) Bu esasları, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 

yürütür. 

 

10. DİĞER HÜKÜMLER  

 

a. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe ve sportmenliğe 

yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu 

nedenle sınav süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav 

kurallarına uymayan ve sınav görevlileriyle saygı sınırlarını aşan tutum ve 

davranışlarda bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir. 
b. Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda, 

başvurduğu 2014-YGS puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması 

halinde özel yetenek sınavı I. Aşamasından aldığı puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. 

c. Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak ve 

sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvurusunun 

değerlendirilebilmesi için adayın AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye 

Saymanlığı hesabına 100 TL yatırması ve dilekçesine eklemesi gerekir. İtiraz başvuruları 

sınav komisyonunca (veya sınav komisyonunca oluşturulacak ilgili komisyonca) 

değerlendirilir ve karar verilir.  

d. Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde 

sınav programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav 

Komisyonu yetkilidir. 

e. Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz 

sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. 

f. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 

içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen 

eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları,  su 

sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına 

başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel 

riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş 

sayılırlar. 

g. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Yüksekokulumuza müracaat eden adayların beyan ettikleri belgelerden herhangi 

birisinin sahte olduğu, üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde öğrenci 

Yüksekokulumuzun hangi sınıfında okuyor (4.sınıf dahil) olursa olsun sahte belge düzenlemekten 

mahkemeye verilir, öğrencilikle ilişkisi kesilerek kazandığı bütün haklar elinden alınır 


