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1. ÖNSÖZ 

 

Beden ve ruh gelişiminin yanısıra bireysel ve uluslararası ilişkilerdeki 

giderek artan önemi dolayısıyla spor, artık zamanımızda çok önemli bir bilim dalı 

haline gelmiştir. Sporla ilgili eğitim ve öğretimin bilimsel yaklaşımla ele alınması, 

gençlerin yeteneklerinin daha iyi geliştirilmesine, iyi ruh ve beden sağlığı 

kazanmalarına imkan vermektedir. 

 

Hızla gelişen ve pek çok yönden çağı yakalamış olan ülkemiz toplumunun 

spora verdiği önem de gittikçe artmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde spor 

eğitimcilerine de artan şekilde bir talep vardır. Bilindiği üzere üniversitelerin 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olanlar,  Beden Eğitimi 

Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Hakemlik gibi birçok alanda kısa 

zamanda ve iyi bir ücretle iş bulabilmektedirler. 

 

İşte bu bilgiler ışığında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü olarak,  ülkemiz sporunun gelişimine katkıda bulunmak, bu konudaki 

eleman açığına cevap verebilmek ve siz değerli gençliğimizin yoğun taleplerini 

karşılamak üzere Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1996 yılında lisans 

eğitimine başlamış, 2001 yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

olarak eğitime devam etmektedir. 

 

Sevgili Gençler, 

 

Binlerce Türk gencinden biri olarak Üniversitelere girme çabası 

içerisindesiniz. Bu yarışta, bütün adaylar eşit şartlarda sınava gireceklerdir. Bunun 

sonucunda, sportif yetenekleri üstün olan adayların sonuca ulaşmaları daha kolay 

olacaktır. Sınav kılavuzunda ayrıntılarını bulacağınız 2014-2015 Özel Yetenek 

Giriş Sınav Programımız, sizlerin seçtiği bölüm programları için, en hassas ve 

objektif değerlendirmeyi yapmak üzere uzmanlarımızca hazırlanmıştır.  

 

Özel Yetenek Giriş Sınavımızda insan etkisine imkan vermeyen, 

elektronik sistemlerin ölçüm yaptığı, zaman ve sayısal değerlere dayalı objektif 

değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Aksi söylem ve dedikoduların sizin 

moral ve motivasyonunuzu bozmaktan öteye geçmeyeceğinin bilincinde olarak; 

istismar çevrelerine fırsat vermemeye dikkat ediniz.  
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Amacımız sizleri, ortaya koyabildiğiniz performanslarınıza göre en hassas 

şekilde, en iyiden itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı 

Yüksekokulumuza almaktır. 

 

Tüm adaylara, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi eğitim-öğretim 

kadrosu olarak gönülden başarılar dilerim. 

 

Prof. Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN 

REKTÖR  
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2. GENEL BİLGİLER 
 

2.1. Eğitim-Öğretim Kadrosu  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim-öğretim kadrosunda                

8 Öğretim Üyesi, 2 öğretim görevlisinin yanı sıra 5 öğretim elemanı görevlendirme 

ile bulunmaktadır. Üniversitemizin diğer bölümlerinden, öğretim üyeleri ve 

öğretim elemanları ile birlikte öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunulmaktadır. 

  

2.2. Tarihçesi 

1996 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği adı altında açılan bölümümüz, 2000 yılında kurulan Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlanmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri 

mevcuttur. 2000–2001 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümüne, 2010-2011 eğitim öğretim yılında ise Antrenörlük 

Eğitimi Bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.    

 

2.3. Öğrenci Durumu 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünde 200 Antrenörlük Eğitimi Bölümünde ise 120 öğrenci 

olmak üzere yaklaşık 320 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.  

 

2.4. Bölümlerde Okutulan Belli Başlı Dersler 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünde, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş, Spor Fizyolojisi ve 

Anatomi, İlk Yardım İlkeleri, Spor Psikolojisi, Genel Cimnastik, Atletizm, Tenis, 

Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Futbol gibi dersler okutulmaktadır. 

 

2.5. Gereken Nitelikler 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi 

Bölümüne girmek için öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak 

gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları 

için insanlarla iyi iletişim kurabilmek ve sabırlı - dayanıklı olabilmek bu alanda 

başarıyı kovalayanlarda aranan temel özelliklerdir.. 

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi 

iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve 

çevresindekileri geliştirme çabasında olma da, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinde aranan özelliklerdendir.  

Bölümlere Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü bitirenlere “Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni”, Antrenörlük Eğitimi Bölümünü bitirenlere ise “Antrenör” unvanı 

verilmektedir.   

Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni, görev yaptığı okulda öğrencilere Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile 

ilgili bilgi-beceri ve tutumlar kazandırır, bunun için uygun öğrenme ortamları 

hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, 
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mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına 

çalışır. Antrenör ise düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarır, başkaları 

ile iyi iletişim kurar, iyi bir öğrenme-öğretme ortamı hazırlar, mesleğindeki 

gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.  

  

2.6.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2014-2015 Eğitim-

Öğretim yılında 30 kız ve 30 erkek olmak üzere toplam 60 öğrenci alınacaktır.  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, her kademedeki 

(ilköğretim, lise ve üniversite) eğitim kurumlarına Beden Eğitimi ve Spor dersleri 

ve bu alandaki gereksinimin karşılanmasında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim 

öğretim veren bir bölümdür. 

Müfredat programı içerisinde uygulamalı olarak; takım sporları, bireysel 

sporlar, doğa sporları ve raket sporları eğitimi ile teorik olarak; Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliğine ilişkin meslek dersleri verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni olarak mezun olan öğrencilerimiz eğitim sürecinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okul ve kuruluşlarda staj yapmaktadırlar.   

 

2.6.1. Bölümün Amacı  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün amacı, her derecedeki 

okullarda görev yapacak, alt yapıdan sporcu yetiştirerek, sporu milli düzeyde ileri 

götürmeye, aynı zamanda hem spor yapan hem de sporu seven nesilleri yetiştirerek 

ülke sporuna katkı sağlayacak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.  

 

2.6.2. Çalışma Alanları 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

ortaöğretim kurumlarında ve özel okullarda öğretmen olarak, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, ilk ve orta dereceli 

okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler. 

 

  2.7.  Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 15 kız 

15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci alınacaktır.  

  

2.7.1.  Bölümün Amacı 

 Ülkemizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla nitelikli 

antrenörler yetiştirmektir. 

 

2.7.2. Çalışma Alanları 

 Bu alan mezunları Gençlik Spor İl Müdürlükleri bünyesinde ve özel 

sektörde antrenör olarak çalışabilmektedirler. 

 

2.8. Spor Yöneticiliği Bölümü 

Bu programa henüz öğrenci alınmamaktadır. 
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2.9. Tesis Durumu 

 Üniversitemiz bünyesinde 3 Kapalı Spor salonu, 1 Çim Futbol Sahası,       

1 Güreş ve Cimnastik antrenman salonu (antrenman salonunda güneş enerjili duş 

olanağı vardır), 1 Kondisyon Merkezi, 6 Tenis Kortu, 3 Açık Basketbol, 3 Açık 

Voleybol Sahası, 3 Halı Saha ve bir Futbol Sahası vardır.  

 

3. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR 

3.1. Özel Yetenek Sınavına Katılmanın Ön Koşulları  

3.1.1. Başvuru Şartları  

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

  - Tüm Liseler için 2014-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 200 

puan almış olmak,  

  -Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümü için fiziksel, 

zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak, 

 

3.1.2.  Ön Kayıt için Adaylardan İstenen Belgeler 

1. Başvuru Formu  (Ön kayıt esnasında verilecektir), 

2. Resimli Nüfus Cüzdan Sureti veya onaylı fotokopisi, 

3.  2014 YGS sınavı sonuç belgesi, 

4. 4.5x6 ebadında 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını 

zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır) 

5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık 

yönünden sakınca olmadığını gösterir doktor raporu, 

6. Adayların bitirdikleri okulla ilgili mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi 

(Aslı kesin kayıtlarda istenecektir.), 

7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş Şubesi nezdindeki                                  

TR 28 0001 5001 5800 7300 5772 71 nolu hesaba, “BESYO Özel Yetenek 

Sınav Giderleri”  olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 100,00 TL, 

Antrenörlük Eğitimi için 100,00 TL, her ikisine müracaat halinde ise 125,00 

TL yatırıldığına dair banka dekontu, 

 

3.1.3. Başvuru Adresi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi, 

Kayseri Yolu 10.Km. – KAHRAMANMARAŞ 

Danışma için telefon: 0 344 280 21 84, 21 85, 21 86  

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3.1.4. Sınav Yerleri 

 Sınavlar Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde bulunan Kapalı Spor 

Salonunda yapılacaktır. 
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3.1.5. Başvuru ve Sınav Tarihleri 

Başvurular 11-22 Ağustos 2014tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 

yapılacaktır ve sınav 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacaktır. 

 

 
  

Adaylar, 27Ağustos 2014 Çarşamba günü sabah saat 08.
00

’de Kapalı Spor 

Salonumuzun bulunduğu Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde hazır 

bulunacaklardır.   

 

3.1.6. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili Genel Kurallar 

1.  Başvurular sırasında verilen fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik 

belgesini getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

2.  Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar geçerli 

sayılmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

3.  Sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

4.  Sınavlara giriş belgesi ve diğer evraklar üzerinde silinti, kazıntı yaptığı 

saptanan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Ortaya çıkan çelişkilerde okul 

kayıtları esas alınacaktır. 

5.  Sınavda herhangi bir hileye başvurduğu saptanan adayların sınavı geçersiz 

sayılacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

6.  Adaylar sınava spor kıyafeti ile katılacaktır (spor ayakkabısı, şort ve adaylara 

kayıt esnasında verilen numaralı tişört). Ayrıca, adaylar kendilerine verilen 

numaralı tişörtlerin herhangi bir yerine yazı ya da işaret sembol 

oluşturmayacaklar. Aksi durumda aday sınava alınmayacaktır.  

7.  Sınavda yapılan testlerde (Koordinasyon Testi ve Çeviklik Koşusu Testi) 

cihazlarda bir arıza olduğunda testler tekrarlanabilecektir. 

8. Sınava başvuran Milli sporcular öteki adaylarla aynı koşullarda 

değerlendirileceklerdir.  

9.  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden adaylar, yenisini çıkarmak için bir 

dilekçe ile KSÜ Özel Yetenek Sınavı Koordinatörlüğüne şahsen 

başvuracaklardır. 

10.  Adaylar test sonucu ile ilgili herhangi bir itiraz için ilgili testin bitiminden 

hemen sonra aynı gün (sınavı mesai saati sonunda bitenler bir sonraki gün) 

içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş Şubesi nezdindeki                                             

TR 28 0001 5001 5800 7300 5772 71 nolu hesaba 50,00TL yatırdığına dair 

makbuz ve dilekçe ile KSÜ Özel Yetenek Sınavı Koordinatörlüğüne 

başvuracaklardır. 

11. KSÜ Özel Yetenek Sınavı Koordinatörlüğü sınavla ilgili her türlü karar alma 

hakkını kendinde saklı tutar. 

 

 

Sınavlar 27 Ağustos 2013  Çarşamba günü saat  09.
 00

’da başlayacaktır. 
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4. ÖZEL YETENEK SINAVININ AŞAMALARI   

 

4.1. Sınavla İlgili Ön Bilgiler 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne giriş için yapılacak olan 

Özel Yetenek Sınavında adaylar 2 ayrı teste tabi tutulacaktır. 

 

  
 

 

Aşağıda test parkurlarının açıklamaları belirtilmiştir.  Adaylara sınav günü 

toplu olarak testler hakkında bilgi verilecek ve istasyonlarda hata puanına neden 

olacak hareketler uygulamalı olarak gösterilecektir. 

 

4.2. Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon (S.B.Ç.K) Testi ve 

Değerlendirilmesi 

 Koşu hareketinin başlaması ile birlikte çalışan elektronik kronometre, 

dönüş hareketinin tamamlanmasıyla otomatik olarak durur. Yapılan derece hata 

puanları eklendikten sonra aynen kaydedilir. Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon 

sınavının sonucunu adayın, başlama ve bitiş noktası arasında geçirdiği süre 

belirleyecektir (adayın bitirme süresine hata başına 1 sn. eklenir).  

 

 Dikkat ; 

 *Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon Testinin herhangi bir istasyonunu 

kasıtlı olarak tamamlamayan adayın sınavı geçersiz sayılıp puanlamaya 

alınmayacaktır. 

  

 **S.B.Ç.K. testi değerlendirilmesinde, tüm adayların dereceleri 

istatistiksel yöntemlerle standardize edilerek hesaplanacaktır. Bu nedenle kız ve 

erkek adaylardan testi en kısa sürede tamamlayan aday testten en fazla puanı 

alırken, daha uzun sürede tamamlayan aday testten daha az puan alacaktır. Parkuru 

45 sn. den daha fazla sürede tamamlayan aday sıfır puan alacaktır. 

 

 

1- Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon (S.B.Ç.K.) Testi 

2- Çeviklik Koşusu Testi 
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Not : Resimdeki şekiller temsili olup, gerçek parkur şekillerden farklılık gösterebilir. 

Bitiriş  

Fotoseli 

Başlama 

Fotoseli 

Parkura 

Giriş-Çıkış 

Paralel Aletinden 

Geçiş 

Minderde  

Öne Takla 

 

Voleybol topları 

Elle Merdiven Geçişi 

3 Adet 
Engelden 

Geçiş 

Başlama 

Noktası 

Bitiş 

Noktası 

Basketbol topları  

Voleybol Topu 

1 Adet 

 
Şekil 1. Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon Testi Parkuru Görünümü 
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4.3. Sürat-Beceri-Çabukluk-Koordinasyon Testi Açıklaması 

1- Paralel Aletinden Geçiş İstasyonu 

Paralel aletinin barından güç alarak sıçrayıp vücudu yukarı çekerek diğer 

barın üzerinden aşılıp, paralel aletinin diğer tarafına geçilecektir ( Adaylara 2 hak 

tanınacaktır, yapamadığı takdirde düz geçilecektir). Hareket tamamlanana kadar 

adayın ayakları yere değmeyecektir. Hareketi yapmaya teşebbüs etmeden hakemi 

yanıltmaya yönelik davranışta bulunanlar diskalifiye edilecektir. 

 

2- Hız- Algı Ölçme İstasyonu  

Bu istasyonda, karşılıklı iki kasanın her birinin içerisinde 3 er adet 

voleybol ve basketbol topları bulunmaktadır. Aday bu topları tek tek ve sırasıyla 

diğer kasaya koyup yer değiştirecektir. Topların yer değişimi sırasında kasaya 

koyulamayan veya kasaya koyulması sırasında topun sıçrayarak dışarı çıktığı 

durumlarda aday topu tekrar alıp koyulması gereken kutuya koymak zorundadır. 

Topların tamamı geçerli biçimde yer değiştirilene kadar aday hareketi tamamlamak 

zorundadır. Aksi durumlarda hareket tamamlanmadığı için aday diğer istasyona 

geçemeyecek ve diskalifiye edilecektir.  

 

3- El-Merdiveni Geçiş İstasyonu 

Bu istasyonda, yerde işaretli bulunan sıçrama noktasına basma çizgisini 

geçmeyecek şekilde basıp sıçrayarak merdivendeki tutabildiği herhangi bir 

basamaktan tutarak merdiveni geçmeye çalışacaktır. Aday basamakları geçtikten 

sonra bitiş çizgisinden ileri bir noktaya atlayarak hareket tamamlanacaktır. Hareket 

tamamlanana kadar adayın ayakları yere değmeyecektir. Hareketi yapmaya 

teşebbüs etmeden hakemi yanıltmaya yönelik davranışta bulunanlar diskalifiye 

edilecektir. 

 İlk geçiş esnasında düşülmesi veya ayağın yere teması durumunda; 

a. Aday tekrar başlama noktasına (sıçrama noktasına) dönerek harekete    

2. kez yeniden başlanacaktır. 

b. İkinci kez düşülmesi durumunda tekrar başlama noktasına gelinecek ve 

El Merdiveni aletinin altından yürüyerek yada koşarak hareket pas geçilecektir.  

NOT: Yere düşen veya ayağı yere değen adaylar tekrar başa dönüşleri 

(sıçrama noktasına) el merdiveninin istediği yerinden yapabilecektir.  
 

4- Voleybol Filesi Üzerinden Topu Geçirme İstasyonu 

Bir adet top file üzerinden geçirilerek diğer tarafta havada tutulup diğer 

kasaya konulacaktır. File üzerinden geçirilerek havada tutulması gerekirken yere 

düşürüldüğünde hata puanı eklenecektir (1 sn.). Topun yere düşmesi durumunda 

tekrar yerden alınarak mutlaka kasaya konulacaktır. Konulmadığı takdirde 

istasyonu tamamlamamış olacağından aday diskalifiye edilecektir. 

Kasadan alınarak ve filenin diğer tarafına geçirilmesi gereken top geçirme 

hareketi için 2 hak verilecektir. Top file üzerinden tek veya çift elle atılabilecektir.  
 

 

 



9 

 

5- Minder İstasyonu 

Bu istasyonda aday öne düz takla hareketini yaparak diğer istasyona 

geçecektir. 

 

6- Engel Geçiş İstasyonu 

Sıralı 3 engel, çıtalar düşürülmeden engelin üstünden (tek veya çift ayakla 

sıçrayarak) geçilecektir. Engeldeki çıtaların düşürülmesi durumunda düşürülen her 

çıta için bir hata puanı (1 sn.) eklenecektir. 
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4.4. Çeviklik Koşusu Testi 

 Aday başlama fotoselinden “çık” komutuyla “A” başlama noktasından 

çeviklik koşusuna başlayacak, köşedeki “B” noktasının etrafından, sahadaki 

“slalom direklerinin” etrafından ve “C” noktasının etrafından Şekil 2. deki zemine 

çizilmiş kılavuz çizgilerini takip ederek “ok yönünde” slalom direklerine temas 

etmeden slalom koşusu yapacak, “D” bitiriş fotoselinden geçerek koşusunu 

tamamlayacaktır. Slalom direklerinin düşürülmesi durumunda hata puanı (1 sn) 

eklenecektir. Belirlenen parkurun izlenmemesi durumunda aday sıfır puan 

alacaktır. 

 
 

 
 

 

 

Şekil 2. Çeviklik Koşusu Parkur Görünümü 

 

 Çeviklik Koşusu Testi değerlendirilmesinde, tüm adayların dereceleri 

istatistiksel yöntemlerle standardize edilerek hesaplanacaktır. Bu nedenle kız ve 

erkek adaylardan testi en kısa sürede tamamlayan aday testten en fazla puanı 

alırken, daha uzun sürede tamamlayan aday testten daha az puan alacaktır. Parkuru 

40 sn. den daha fazla sürede tamamlayan aday sıfır puan alacaktır. 
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5. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

5.1. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) Hesaplanması 

Eğitim bölümleri için, bölümün özelliğine göre yetenek sınavları 

Üniversitelerce hazırlanıp uygulanmakta ve sınav sonuçları toplanarak bir puan 

halinde ifade edilmektedir. Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

denilmektedir. Özel Yetenek Sınavı aşamalarının her birinde yapılan dereceler 

puana çevrilecek ve bu puanlarla ÖYSP Tablo I.’deki oranlar kullanılarak 

hesaplanacaktır.    

 

Tablo I.  Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplanmasında 

Kullanılacak Yüzde Oranları 

 

S.B.Ç.K Çeviklik Koşusu  

% 60 % 40 

 

5.2. Yerleştirmeye Esas Olacak Yerleştirme Puanı (YP)’nın 

Hesaplanması 
 

2013 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

bulunan aşağıdaki formülle hesaplama yapılacaktır. 

 

( 
   

) 
 

 Adayın  ÖYSP Puan  

ÖYSP Standart ÖYSP - Dağılımının   

Puanı (ÖYSP-SP) = 10   x Puanı   Ortalaması +  50 

         ÖYSP Puan Dağılımının  

         Standart Sapması  

     

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

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

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa 

YP =(1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22 YGS-P) +(0,03xOBP) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP =(1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22 YGS-P) 

 

5.3.  Adayların Yerleştirme Puanına Göre Sıralanması 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve kızlarda ilk 30 ve erkeklerde ilk 30 aday olmak üzere toplam 60 
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aday asıl listede yer alacaktır. Asıl listeden kesin kayıt süresi sonunda kayıt 

yaptırmayan adayların yerine yedeklerin kaydı için gerekli duyurular yapılacaktır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Milli Sporcu kontenjanı 

ayrıldığından Üniversitemizce Milli Sporcu kontenjanı kullanılmayacaktır. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve kızlarda ilk 15 ve erkeklerde ilk 15 aday olmak üzere toplam 30 

aday asıl listede yer alacaktır. Asıl listeden kesin kayıt süresi sonunda kayıt 

yaptırmayan adayların yerine yedeklerin kaydı için gerekli duyurular yapılacaktır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Milli Sporcu kontenjanı 

ayrıldığından Üniversitemizce Milli Sporcu kontenjanı kullanılmayacaktır. 

 

Önemli Not: Her iki bölümü tercih eden adaylar tercih sırasına göre en 

yüksek puandan başlamak üzere her iki bölümün asil listesi dolana kadar 

sıralanarak yerleştirilecek, verilen süre içerisinde kesin kayıt yaptırılmadığı takdirde 

her iki bölümü tercih eden adaylardan düşük puanlı listede yer alan adaylar puan 

sıralamasına göre yüksek puanlı listenin yedeği olarak yerleştirilmeye devam 

edilecektir. Kesin kayıt yaptıranlar bu haktan yararlanamayacaktır. Yedek liste 

açıklandığında adayların bu haktan yararlanabilmeleri için belirtilen sürede şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

5.4. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

1- 2014 YGS sonuç belgesinin aslı, 

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı, 

3- Nüfus cüzdanının tasdikli örneği, 

4- İkametgâh ile ilgili belge, 

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için durumlarını bildirir belge, 

6- 12 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak 

netlik ve görünümde olmalıdır), 

7- Cumhuriyet savcılığından alınan sabıkalı olmadığına ilişkin belge, 

8- Öğrenci kayıt öğrenim harcının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir makbuz, 

9- Tam teşekküllü Resmi Hastanelerden alınmış yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu. 

 

Not: Tam teşekküllü Hastanelerden alınmış Sağlık Kurulu Raporunda;  

a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için: Adayın “Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapmasında sakınca olmadığı ile Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitimine engel olabilecek ruhsal ve fiziksel 

görünüm (kamburluk, aksaklık, organ eksikliği, varis gibi.), renk körlüğü, 

işitme bozukluğu ve konuşma bozukluğu, (pelteklik, pepemelik, 

kekemelik) olmadığı” ifadesi yer alacaktır. 

b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için: Adayın “Antrenörlük Eğitimi 

yapmasında sakınca olmadığı ile Antrenörlük Eğitimine engel olabilecek 

ruhsal ve fiziksel görünüm (kamburluk, aksaklık, organ eksikliği, varis 

gibi.), renk körlüğü, işitme bozukluğu ve konuşma bozukluğu, (pelteklik, 

pepemelik, kekemelik) olmadığı” ifadesi yer alacaktır. 
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6. UYARILAR 

 

1- Sınava girecek adayların yanlarında, mutlaka bulunması gereken belge ve 

malzemeler aşağıda sıralanmıştır. 

•  Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport), 

•  Sınav giriş belgesi (Kayıtlarda öğrencilere verilecektir), 

•  Spor giysisi (tişört, şort ve spor ayakkabısı ), 

•  Göğüs Numarası (Adaylara sınava giriş sırasında verilecek göğüs 

numaraları tüm sınavlar boyunca adayların göğsünde bulunacaktır), 

2- Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Ön 

kayıt sırasında kendilerine bildirilen sınav saatlerinden en az bir saat önce 

sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. 

3- Adayların uygulama sınavlarında spor giysisi olarak tişört, şort ve spor 

ayakkabısı giymeleri gerekmektedir (Eşofman giyilmesi önerilmemektedir). 

4- Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı tarihleri içerisinde genel düzeni bozucu 

hareketleri ve olumsuz davranışları olan aday yakınları yüksekokul binasına 

alınmayacaklardır. 

5- Adayların sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları 

sınav komisyonu tarafından tutanakla belirlendiği takdirde adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınavı puanının 

yüksekliği esas alınacaktır. 

7- Kapalı devre sınav yayını yapılacak olup, yayın adaylar ve yakınları tarafından 

izlenebilecektir. 

8- Adayların kendilerine bildirilen gün ve saatlerde, gerekli görüldüğünde Sınav 

Komisyonu tarafından değişik bir gün ve saat verebilir. 

9- Sınav yerlerinde, tarihlerinde ve tüm sınavla ilgili aşamalarda zorunlu hallerde 

Sınav Komisyonu tarafından gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler 

adaylara Üniversite içindeki Sınav İlan Panosunda ve ilgili yerlerde 

duyurulacaktır. 

10- Sportif yeteneği olanları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu sınav 

fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan zorluklar içermektedir. Adayların sınav 

nedeniyle uğrayacakları ruhsal ve/veya bedensel herhangi bir sakatlık veya 

zarardan dolayı üniversitemiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. 

11- Üniversitemizce Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük 

Eğitimine giriş için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar bu 

kılavuzdaki yazılı kuralları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Sınav esnasında, 

öğrenciye yakışmayacak tavır ve davranışlarda bulunan, belirtilen engellerden, 

bu kılavuzda tanımlandığı şekilde geçmeyen, suiistimal etmeye çalışan 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 

 

  KSÜ BESYO Özel Yetenek  

Sınavı Komisyonu Başkanlığı  
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