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Sevgili Gençler; 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, 

hem nitelik hem de nicelik olarak arzu edilen 

düzeyde beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör 

ve spor yöneticisi yetiştirmek amacıyla 2013 yılında 

kurulmuştur.  Yüksekokulumuz ilimiz ve bölgemizde 

spor kültürünü yaygınlaştırma, ulusal ve uluslararası 

düzeyde spor bilincini oluşturma ve insangücü 

kaynaklarının istihdamını sağlama gibi birçok görevi 

üstlenmektedir.  

 

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına yönelik 

hazırlanan bu kitapçık, siz adaylara sınavın tüm aşamalarında yol göstermeyi 

hedeflemektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Özel Yetenek 

Sınav kılavuzu sizlere, en hassas ve objektif değerlendirme kriterleri göz önünde 

bulundurulmak suretiyle Üniversitemizin akademik personeli tarafından hazırlanmıştır. Özel 

Yetenek Sınavında, milli sporcuları Üniversitemize yönlendirmek amacıyla, milli sporcu 

kontenjanı konulmuştur. Amacımız, sizleri sınavda göstereceğiniz performansa göre objektif 

şekilde değerlendirmek ve kontenjanımız elverdiği ölçüde üniversitemizin öğrencisi 

yapmaktır. 

Sınavımızda, objektif kriterlere dayalı olarak, elektronik sistemlerle ölçülen, zaman ve 

sayısal değerlere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Kişisel değerlendirme 

hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak, şeffaf bir sınavın gerçekleştirileceğinden hiçbir 

kuşkunuz olmasın.  

Özel Yetenek Sınavı, Üniversitemizin en üst düzeydeki yöneticileri tarafından 

yakından izlenmektedir. Sağlıklı bir sınavın gerçekleştirilmesi için her türlü tedbirler 

alınmaktadır. Kurallara titizlikle uyulması için gereken kolaylık ve anlayışın sizler tarafından 

da gösterileceğinden eminiz. Özel Yetenek Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. 

 

 

Sevgilerimle 

Prof. Dr. Murat ERMAN 

Rektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

 

2. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

2.1. Amaç ve Kapsam  

2.2. Kurullar  

2.3. Tanımlar  

2.4. Başvuru Şartları  

2.5. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

2.6. Önemli Konular  

 

3. SINAVA GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR 

3.1. Milli Sporcu Kontenjanı 

 

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE KAYIT 

4.1. Başvuru Tarihi 

4.2. Sınavların Başlama Tarihi 

4.3. Sınav Ücreti 

4.4. Kesin Kayıt ve Başvuru Belgesinin Teslimi 

4.5. Sınav Giriş Belgesi 

 

5.  SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

5.1. Koordinasyon Sınavı 

5.2. Sporcu Özgeçmişi 

 

6.  DEĞERLENDİRME ve ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME 

 

 
 
 
 
 



 3 

1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 04 Mart 2013 tarihinde 

28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek 30’uncu maddesine göre kurulmuştur. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.04.2013 tarihli toplantısında Siirt Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde aşağıda adı geçen bölümlerin kurulması 

kararlaştırılmıştır. 

1. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü  

2. Spor Yöneticiliği Bölümü 

3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

4. Rekreasyon Bölümü 

Misyonumuz 

Yüksekokulumuzun misyonu, ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak kaliteli 

bir eğitim ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi yaşam felsefesi 

haline getirerek, çağdaş eğitim standartlarında beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor 

yöneticisi ve antrenör adaylarının yetiştirilmesidir. 

Vizyonumuz 

Bedensel, sosyal ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamı esas alan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulumuzun vizyonu; 

 Bilimin ve aklın rehberliğinde yenilikçi, gelişmelere açık, teknolojik gelişmeleri 

yakından takip eden ve spor bilim camiasınca tanınan, 

 Üniversitemiz bünyesinde sporu bütün yönleriyle gençlerin hizmetine sunan,  

 Ülkemizin diğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile işbirliği içerisinde olan,  

 Daima yaptıklarıyla il ve bölgede tercih edilen bir yüksekokul olmaktır. 

 

 
 
 

http://siubasin.com/valilik-kupasi-hali-saha-turnuvasi/
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SPOR TESİSLERMİZDEN GÖRÜNTÜLER 
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SAYIN ADAY 

 

 

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumadan başvuru 

formunu doldurmayınız. Sınavla ilgili kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Bu kılavuzu kayıt ve 

yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır. 

Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve eksiksiz olarak 

doldurunuz. Başvuru belgenizi Siirt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Bürosuna 

teslim ediniz. Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız.  

 

Adayların değerlendirme işlemleri sistemdeki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. 

Adayın ön kayıt esnasında beyan ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği 

belgeler arasında farklılık olması halinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal 

edilecektir. 

 

Sınav bilgisayardaki isim sırasına göre yapılır. Sistem, sırası geçen adaya geri dönüşümü 

mümkün görmemektedir. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde, her ne sebeple olursa olsun sınav 

yerinde bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir. 

Sınav muhtelif spor alanlarında özel donanımlar kullanılarak yapılmaktadır. İlan edilen tarihler 

dışında sınavların organizasyonu yapılamamaktadır. Bu nedenle sınav esnasında kullanılacak her 

türlü mazeret geçersizdir. 

 

Adayların sınav giriş belgesi sınava girmeden önce kendilerine verilecektir. Adaylar 

sınav süresince sınav giriş belgesi ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında 

taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) olmayan 

ve sınav giriş belgesini kaybeden adaylar sınava alınmaz. Her sınav öncesinde kimlik 

kontrolü yapılacaktır. 

 

Sınav giriş belgesi sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınav giriş belgesini 

iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 
NOT: Sınav ile ilgili her türlü itirazlar için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yapılacaktır. Bu itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 

yedi (7) gün içerisinde Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nın Türkiye Ziraat 

Bankası  Siirt Şubesi TR10000 10000 94492771315001  nolu hesabına 100 TL yatırılarak dekont 

ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır. 
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2. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

2.1. Amaç ve Kapsam  

Bu kılavuz, Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Özel Yetenek 

Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin esasları içerir. Kılavuz içerisinde 

kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanışı, değerlendirme, planlama ve kesin kayıt 

bilgileri yer almaktadır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav tarihi, saati, 

yeri vb. ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

2.2. Kurullar  

2. 2.1. Sınav Üst Kurulu  

Rektör (Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı) 

Yüksekokul Müdürü  

Yüksekokul Müdür Yardımcısı  

Yüksekokul Müdür Yardımcısı  

2.2.2. Sınav Komisyonu 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

2.3.Tanımlar  

Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014 Puanı  

OÖBP: Orta Öğretim Başarı Puanı  

AOBP: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı  

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı  

SGM: Spor Genel Müdürlüğü  

SÖP: Sporcu Özgeçmişi Puanı 

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

REKTÖRLÜK:Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 

 

2.4. Başvuru İçin Gerekli Şartlar  

1. TC vatandaşı olmak  

2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak  

3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak  

4. Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı 

bulunanlardan sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.  
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5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; tüm lise 

mezunları 2014 yılı YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almış 

olmak, öğretmen liseleri spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular 

için en az birinden 140 puan almış olmak şartı aranır. 

2.5. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1- Adayın 2014 yılına ait YGS sonuç belgesi. (ÖSYM’den Yüksekokul tarafından 

alınacaktır). 

2- Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, 

okullarından Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve mezun olduklarını belirten 

mezuniyet belgesi getireceklerdir. Kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen 

adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtecilik olması 

durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni işlem yapılacaktır.  

3- Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu 

belgelemesi.  

4- Sağlık Raporu (Sağlık Kuruluşlarından “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren 

rapor)  

5- 4 adet son 1 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5 × 6 ebadında, kılık kıyafet 

yönetmeliğine uygun, renkli)  

6- T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı 

sayfaya çekilmiş fotokopisi.  

7- Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (İlgili Federasyon veya 

Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter 

tasdikli sureti (KKTC ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir). 

8- Adayların sporcu özgeçmişini belgeledikleri spor branşlarına ait belgelerin aslı ya da 

noter tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Federasyonlar, v.b). 

Yukarda başvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Sınav Sonuç 

Belgesi, Nüfus cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi, Lisans v.s) belgelerden herhangi birinin 

fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı 

kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve 

haklarında kanuni işlem yapılacaktır. 
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2.6. Önemli Konular 

 Her sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav kimlik 

kartı ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak 

zorundadır.  

 Her aday, kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır.  

 Adayların ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları 

gereklidir. Her aday ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır.  

 Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği 

kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.  

 Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya 

bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir.  

 Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak 

raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.  

 Koordinasyon sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir ve en iyi derecesi 

değerlendirmeye alınacaktır. Ancak teknik nedenlerden ötürü sınav skoru elde 

edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalardan ötürü sınav kurulu 

kararıyla adaya bir hak daha verilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama kararı 

adaya aittir. 

 Koordinasyon sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin 

durması gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi 

halinde sorun yaşanmayacaktır. Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi 

halinde elektronik kronometre durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür durumlardan 

adayın kendisi sorumludur ve fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi 

durdurmak zorundadır.  

 Koordinasyon sınavı, aynı zamanda baraj sınavı niteliğindedir. Koordinasyon 

sınavının iki hakkının birinden en az 5 (beş) puan alınması zorunludur. 

Koordinasyon sınavında belirtilen sürelerin üzerinde derece yapan adaylar 

diskalifiye edilir ve sınav değerlendirmesine alınmazlar. 

 Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerli olacaktır.  

 Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı tespit 

edilen adaylar (sınav kuruluna, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, 

sınav disiplinini bozacak davranışlar örneğin sert şekilde topa vurma, adayın 

kendisinin veya ailesinin hakaret ve benzeri davranışları, sınav ekipmanlarına zarar 
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verme vb. sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecek ve yasal işlem 

yapılacaktır. Bu adaylar başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç edilecektir. 

 
3. SINAVA GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

lisans programına alınacak öğrenciler için sınav yapılacaktır. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı 

için Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm ve Program kontenjanı 

aşağıdaki Tablo 1.’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Bölüme Alınacak Öğrenci Kontenjanı 

BÖLÜM Bayan Erkek Milli Toplam 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 12 24 4 (2 erkek, 2 bayan) 40 

 

 

 NOT:  Milli kontenjanlara sadece Milli Sporcular başvurabilirler. Milli kontenjanlar dolmadığı 

takdirde, dolmayan milli sporcu kontenjanları normal kontenjana aktarılır. Erkek ya da bayanlarda 

gerekli milli sporcu kontenjan dolmadığı taktirde diğer milli sporcu adaylardan açık kalan milli 

sporcu kontenjanı tamamlanır. Öncelik milli sporcu kontenjanın milli sporcular tarafından 

doldurulmasıdır. Belirtilen kontenjandan fazla milli sporcu aday başvurusu olursa milli sporcular 

kendi içinde değerlendirilecektir. 

 

3.1. Milli Sporcu Kontenjanı  

Milli sporcu kontenjanından başvuru yapan adaylar tüm milli sporcu adaylar ile birlikte 

değerlendirmeye alınır ve Tablo 2.'ye göre puanları hesaplanır. Milli  sporcu olan adaylar milli 

sporcu kontenjanı dışında da sınava girmek istiyorlar ise diğer adaylar gibi sınava tabi tutulurlar. 

Sınava girmek isteyen milli sporcu adaylar da istenen tüm belgeleri temin etmek zorundadır. Eksik 

belge ile başvuru yapan milli sporcu adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Milli sporcu 

kontenjanında puanlarda eşitlik olursa YGS puanlarının en büyüğü dikkate alınarak hesaplama ve 

sıralama yapılır.  

 

Açıklama: Kata, poomse v.b gösteri kategorilerinde alınan milli sporcu belgesi, sporcu 

özgeçmişinde ve milli  sporcu kontenjanında değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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Tablo 2. Milli Sporcu Puan Tablosu 

Sıra Özellik İstenilen Belgeler Puan 

1 Milli Sporcular (A Sınıfı) İlk üç derece  * 100 

2 Milli Sporcular (A Sınıfı) Katılma  * 95 

3 Milli Sporcular (B Sınıfı)  Birinci  * 90 

4 Milli Sporcular (B Sınıfı) İkinci  * 85 

5 Milli Sporcular (B Sınıfı) Üçüncü  * 80 

6 Milli Sporcular (B Sınıfı) Katılma  * 75 

7 Milli Sporcular (C Sınıfı) Birinci  * 70 

8 Milli Sporcular (C Sınıfı) İkinci  * 65 

9 Milli Sporcular (C Sınıfı) Üçüncü  * 60 
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Milli Sporcular (C Sınıfı) Katılma  

 

* 
 

55 

 

* Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine uygun 

olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili federasyondan alınan, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre A, B ve C sınıfı milli sporcu 

belgesi 

Sınava katılmak isteyen milli sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve 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. Kontenjan dışında sınava girecek Milli 

sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. KKTC ve yabancı 

uyruklu adayların milli sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.  

 

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE KAYIT 

4.1. Başvuru Tarihi 

Elektronik Başvuru Tarihi:  21-25 Temmuz 2014 (Hafta içi) 

Elektronik Başvuru Adresi:Sınav elektronik başvuruları     www.siirt.edu.tr./akademik/besyo              

web adresinde ilan edilecektir 

  Adaylar, internet üzerinden elektronik başvuru yapmadan önce sınav ücretini belirtilen 

hesaba yatırmalıdır. Elektronik başvuru, sınav ücreti yatırıldıktan 1 gün sonra 

yapılabilmektedir. Adayların sınav ücretinin sistemde gözükmesi için bu 1 günlük 

beklemeyi göz önüne almaları gerekmektedir. Elektronik kayıt bittikten sonra sistemden 

başvuru bilgilerini içeren çıktı alınmalıdır. Bu çıktı kesin sınav başvurusu için gerekli 

olacaktır. Elektronik kayıt yaptırmayan adaylar sınava giremezler. 

Kesin Başvuru ve Evrak Teslimi: 11-15 Ağustos 2014 (Hafta içi) 

 (Hafta İçi Saat 8.
00

-12.
00

/13.
00

-17.
00

) 

Adaylar belirtilen tarihlerde elektronik kayıt evrakı ve istenilen belgeler ile kayıt 

bürosunda sınav başvurusunu onaylatmalıdırlar. Adaylar 2014 Özel Yetenek Sınav Giriş 

Belgesini kesin kayıt sırasında almak zorundadır. Kesin sınav başvurusuna katılmayan 
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adaylar; kayıt yaptırmamış sayılır, sınav ücreti iadesi yapılmaz ve hiçbir hak talep 

edemezler. 

4.2. Sınavların Başlama Tarihi ve Yeri 

 

Sınav Tarihi: 21-23 Ağustos 2014   Saat: 09.00 

 Sınav Yeri: Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Kezer 

Yerleşkesi/ Kapalı Spor Salonu / SİİRT  

 

4.3. Sınav Ücreti 

BÖLÜM SINAV ÜCRETİ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 150 TL 

 

Sınav Ücretinin yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri ve IBAN Numarası 

Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ait Türkiye Ziraat Bankası  Siirt 

Şubesi IBAN NO:TR100001000094492771315001   

 

Dekont Açıklaması: Siirt Üniversitesi BESYO sınav ücreti (Ad, soyad, TC no yazılacak) 

 

4.4. Kesin Kayıt ve Başvuru Belgesinin Teslimi 

Adaylar sistem üzerinden elektronik başvuru yapmak zorundadır. Elektronik başvuru 

işleminin sonunda başvuru bilgilerinin olduğu çıktı alınmalıdır. Adaylar kesin kayıt için 

şahsen başvuru yapmak zorundadır. Adaylar bu belge ve istenilen belgeleri tamamlayarak 

kesin başvuruda bulunacaktır. Adaylar 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında saat 17:00 a kadar 

kesin başvuru belgelerini Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kayıt bürosuna 

teslim edecektir. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri işleme konulmayacaktır.  

 

4.5. Sınav Giriş Belgesi 

Gerekli belgeleri teslim eden adaya Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Aday sınav 

boyunca Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Özel kimlik kartı (Nüfus 

cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve Sınava Giriş Belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle 

sınava alınmayacaktır. 

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava giriş şartlarını sağlamadığı halde sınav ücreti 

yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz 

sayılan, gereksiz veya aynı işlem için birden fazla sınav ücreti ödemesi yapmış olan adayların 

ödedikleri ücretler geri ödenmez. 
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5.  SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na 

başvuracak adayların 2014 yılı yerleşmeye esas olan puan türlerinden aşağıda belirtilen bölüm 

puanı ile müracaat edebileceklerdir (Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden).     

 

Tablo 3. BESYO Programına Başvurabilmek İçin Gerekli Olan En En Az YGS Puanı 

BÖLÜM ALAN DIŞI ALANDAN MİLLİ 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 

180 

 

140 (*) 

 

140 
  

 (*)Lise ve dengi okulların spor alanından mezun olan adaylar  

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Programına alınacak 

öğrenciler için Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Adayların tümü Koordinasyon 

Sınavı’na alınacak ve 100 (yüz) puan üzerinden en az 5 (beş) puan alan adayın sporcu özgeçmişi 

değerlendirilecektir. Koordinasyon sınavı baraj sınavı niteliğindedir. Sporcu özgeçmişi 

adayların teslim ettiği belgeler incelenip ona göre hesaplanacaktır. Teslim edilen belgelerde 

sahtecilik, değişiklik v.b gibi durumlar olursa aday sınavdan diskalifiye edilecek, aday başarılı olsa 

dahi ilişikleri kesilecek ve yasal işlem yapılacaktır.  

Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

başvurabilirler. Sınava girecek tüm adayların Resmi veya Özel Hastanelerden alacakları 

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık 

Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri 

zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden 

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

kekemelik v.s. ) gibi engellerden biri veya bir kaçı bulunanlar sınava başvuramazlar. Bu adaylar 

sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir ve ödedikleri sınav evrak ücreti 

iade edilmez. 

 

5.1. Koordinasyon Sınavı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne girecek olan adaylar sınav yerinde 

hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde 

sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacak ve aday bu aşamada sınava 

girmedi olarak kabul edilecektir. Koordinasyon sınavı aynı zamanda baraj sınavı 

niteliğindedir.  

ÖNEMLİ NOT: Koordinasyon sınavı haklarının ikisinde de erkeklerde 29.0 sn ve üzeri, 

bayanlarda ise 32.2 sn ve üzeri süreye sahip adaylar diskalifiye edilir ve sınav 

değerlendirmesine alınmazlar.  
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KOORDİNASYON PARKURU 

 

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

 

 

2.  İstasyon: Aday kasadaki basketbol topunu alarak, aşağıda Şekil 1.'deki ok işaretleri 

yönünde top sürer ve sonunda topu kasaya koyar. Topu kasaya koymayan adaylar geri 

çevrilir ve topu koyması istenir. Kasanın içerisine konan ve daha sonra sıçrayarak çıkan 

top yerine konulmuş sayılır. Top taşımaya izin verilmez. Huni atlamak, belirtilen yolu 

izlememek ve topu kasa içine bırakmamak hatadır. Her bir hata için 1 sn ceza süresi 

eklenir. 

 

 

3. İstasyon: Kasa içinden alınan bir voleybol topu ile çift el duvara istenilen şekilde üç atış 

yapılır. Aday hedefe üç atışı tamamlayana kadar devam eder. 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 son top kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır. 

Her bir hata için 1 sn ceza süresi eklenir. 

 

 

4. İstasyon: 40 cm yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. Sıçrama 

sırasında banka dokunmak, tutmak ve üstüne basmak yasaktır. Her eksik sıçrama ve 

belirtilen hatalar için 1 sn ceza puanı verilir. 

 

 

5. İstasyon: Bayanlar için 60 cm, erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve atletizm yönüne 

paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, sonra altından ve son olarak yine 

üzerinden sıçrayıp istasyon tamamlanır (Harekete sağ veya soldan başlanabilir). Engeli 

ıska geçmek, düşürmek, geçiş sırasını karıştırmak hatadır. Her bir hata için 1 sn ceza 

süresi eklenir. 
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BAŞLANGIÇ 

TAKLA 

ENGELİN 
ÜSTÜNDEN 
ALTINDAN 
GEÇME 
YÜKSEKLİK 
BAYAN 
60 cm 
ERKEK 
80 cm 

BASKETBOL 
TOPU 
SÜREREK 
SLALOM 

DUVARA 
VOLEYBOL 
TOPU ATMA 

40 cm  
YÜKSEK 
BANKTAN 
ÇİFT 
AYAK 
SIÇRAMA 

BİTİŞ 

150 cm 

200 cm 

300 cm 

150 cm 

400 cm 

200 cm 

550 cm 

300 cm 

300 cm 

300 cm 

330 cm 

300 cm 

200 cm 

200 cm 

720 cm 
1 

5 

3 

4 

Şekil 1. Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Her ceza puanı 1 saniyedir ve koordinasyon süresine saniye olarak eklenir. 

 

Önemli Uyarı:  

 İstasyon atlayan aday,  

 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan 

aday,  

 Bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan aday, 

 Koordinasyon sınavında barajı geçemeyen aday (erkeklerde 29.0 sn ve üzeri, 

bayanlarda ise 32.2 sn ve üzeri süreye sahip adaylar) diskalifiye edilir ve sınav 

değerlendirmesine alınmazlar. 

 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav 

komisyonuna aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).  
 

 

 

 

 

2 
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Tablo 4. Koordinasyon Testi Puanlama Tablosu 

 

ERKEKLER BAYANLAR 

Derece (Saniye) Puanı Derece (Saniye) Puanı 

….. -20.3 100 …-24.3 100 

20.4-21.7 95 24.4-24.7 95 

21.8-22.1 90 24.8-25.1 90 

22.2-22.5 85 25.2-25.5 85 

22.6-22.9 80 25.6-25.9 80 

23.0-23.3 75 26.0-26.3 75 

23.4-23.7 70 26.4-26.7 70 

23.8-24.1 65 26.8-27.1 65 

24.2-24.5 60 27.2-27.5 60 

24.6-24.9 55 27.6-27.9 55 

25.0-25.3 50 28.0-28.3 50 

25.4-25.7 45 28.4-28.7 45 

25.8-26.1 40 28.8-29.1 40 

26.2-26.5 35 29.2-29.5 35 

26.6-26.9 30 29.6-29.9 30 

27.0-27.3 25 30.0-30.3 25 

27.4-27.7 20 30.4-30.7 20 

27.8-28.1 15 30.8-31.1 15 

28.2-28.5 10 31.4-31.7 10 

28.6-28.9 5  31.8-32.1 5 

29.0- …..    0 * 32.2- …..    0 * 

 

             * Diskalifiye 

 

5.2. Sporcu Özgeçmişi 

Adaylar sporcu özgeçmişlerini belgelemek zorundadır. Belgesi eksik veya hatalı olan 

aday sınava alınmaz ve başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yapan adaylar sporcu özgeçmişi 

puanı tablosundaki (Tablo 5) koşullara uyduğunu belgeledikleri takdirde karşısındaki uygun puanı 

(SÖP) alırlar. Sporcu özgeçmişi puanı aday tarafından sunulan belgelere göre sınav komisyonunca 

incelenerek belirlenir. Programa başvuru yapmak için sporcu özgeçmişi puanına sahip olmak 

zorunlu değildir. Durumlarını belgelemeyenlere, geçersiz belge ile başvuranlara veya Gençlik ve 

Spor Bakanlığı bünyesi dışında faaliyet gösteren spor dallarına ve sporcu özgeçmişi olmayanlara 

sporcu özgeçmişi puanı verilmez. Sporcu özgeçmişi olmayan adayların sporcu özgeçmişi puanı 0 

(sıfır) olarak hesaplanır.  
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Tablo 5. Sporcu Özgeçmişi Puanı Değerlendirme Tablosu 

Puan Başarı Seviyesi 

100 

Takım ya da ferdi olarak (büyükler, gençler) Olimpiyat, Dünya veya Avrupa 

şampiyonalarından birine sporcu olarak katılmış olmak. A, B ve C milli sporcu 

belgesine sahip olmak 

95 Türkiye rekoru sahibi olmak (büyükler, gençler) 

90 

Takım ya da ferdi olarak (büyükler, gençler) diğer şampiyonalara (Olimpiyat, 

Dünya ve Avrupa şampiyonaları dışında kalan uluslararası şampiyonalar) sporcu 

olarak katılmış olmak 

85 
Diğer kategorilerde (yaş grupları, ordu milli takımı v.b) Olimpiyat, Dünya veya 

Avrupa şampiyonalarına sporcu olarak katılmış olmak 

80 

Diğer kategorilerde (yaş grupları, ordu milli takımı v.b) takım ya da ferdi olarak 

diğer uluslararası şampiyonalara (Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları 

dışında kalan uluslararası şampiyonalar) sporcu olarak katılmış olmak 

75 Yıldız ve miniklerde Türkiye rekoru sahibi olmak 

70 
Branşında uluslararası federasyonlarca düzenlenen yarışmalarda (Şampiyonlar ligi, 

UEFA kupası, ULEB, v.b) takım ya da ferdi olarak Türkiye’yi temsil etmiş olmak 

65 
Branşının en üst liginde (Futbol Süper ligi, 1. Lig, büyükler kategorisi v.b) takım 

ya da ferdi olarak oynamak 

60 
Branşında diğer Türkiye liglerinde (Futbol 1. Ligi, 2. Lig, 3. Lig, gençler ve 

yıldızlar kategorisi), takım ya da ferdi olarak oynamak 

55 Milli takım antrenörlük belgesine sahip olmak 

50 Branşının en üst ulusal ligdeki takımların alt yapılarında oynamak 

45 
En üst ulusal ligdeki takımlar dışında kalan profesyonel takımların alt yapılarında 

oynamak 

40 
Spor federasyonlarınca düzenlenen turnuvalarda takım veya ferdi olarak ilk 3  

dereceye girmek 

35 10 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak 

30 7-9 yıl lisanslı sporcu olmak 

25 4-6 yıl lisanslı sporcu olmak 

20 1-3 yıl lisanslı sporcu olmak 

15 Okullararası Türkiye şampiyonalarında takım ve ferdi olarak ilk 3 dereceye girmek 

12 Halk oyunları branşında Türkiye Finalinde ilk 3 dereceye girmek 

10 
5. Kademe antrenörlük belgesine veya Uluslararası hakemlik belgesine sahip 

olmak 

8 
4. Kademe antrenörlük belgesine veya Ulusal ya da A klasman hakemlik belgesine 

sahip olmak 

6 3. Kademe antrenörlük belgesine veya B klasman hakemlik belgesine sahip olmak 

4 
2. Kademe antrenörlük belgesine veya Bölge ya da C klasman hakemlik belgesine 

sahip olmak 

2 1. Kademe antrenörlük belgesine veya il hakemliği belgesine sahip olmak 
 

Önemli Açıklama:  

 Sporcu özgeçmişi puanı hesaplanırken; Tablo 5.'de belirtilen hakemlik, antrenörlük veya 

sporculuk kategorisinin her birisi için kişinin aldığı en yüksek seviyedeki belge geçerlidir. 

Puan aldığı kategorinin tekrarında ikinci kez puan verilmez. 

 Branşında ferdi ya da takım sporcusu olarak yer aldığını müsabaka cetveli ile 

belgelemelidir. 

 12 aydan az olan sporcu lisansları değerlendirmeye alınmaz.  
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 12 aydan daha az olan antrenörlük ve hakemlik belgeleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Yukarıdaki puanlama tablosunda yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai 

durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir. 

 2014 yılı içinde alınmış belgeler ve müsabakalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Belgeler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve ilgili federasyonlardan alınmalı, kesin kayıt 

ve evrak tesliminde belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini getirmek zorunludur.  

 

6.  DEĞERLENDİRME ve ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME 

 

Koordinasyon Parkuru Puanı: Bayanlar ve erkekler ayrı olmak üzere; adayların 

koordinasyonda koştukları sürelerin karşılığı puanlar dikkate alınıp, değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır.  

 

Sporcu Özgeçmişi Puanı: İncelenen belgelere göre puanı hesaplanır. 

 

YGS Puanı: Adayın 2014 yılı YGS puan türlerinden en yüksek olan puanı YGS puanı olarak işlem 

görecektir. 

 

Orta Öğretim Başarı Puanı: Özel Yetenek Sınavına giren adayların ÖSYM tarafından 

yayınlanmış ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları dikkate alınır. 

 

Yerleştirme işlemi, en yüksek puanlı adaydan başlanarak belirtilen kontenjan 

sayısınca bilgisayarla gerçekleştirilecektir. 

 

Yerleştirmeye esas olan puan; 
 

 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (Üç puan türünden en yükseği) 

 2014-YGS Puanı (Puan türünden en yükseği) belli ağırlıklarla toplanmasından elde 

edilecektir. 

Tablo 6: Özel Yetenek Sınav Puanını Oluşturan Puanların Katkı Yüzdeleri 

 Özel Yetenek Sınav Puanına Katkısı (%) 

Koordinasyon Testi  Puanı 70 

Sporcu Özgeçmişi Puanı (SÖP) 30 

 

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 hesaplanacak, daha sonra da her aday için 

aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

          Adayın                      ÖYSP Puan 

           ÖYSP                      Dağılımının 

ÖYSP Standart                               Puanı                       Ortalaması 

Puanı (ÖYSP-SP)  = 10  x                                                                         +50 

          ÖYSP Puan Dağılımının 

               Standart Sapması 
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Bu durumda her adayın bir Özel Yetenek Sınav Puanı- Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

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

 

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanının Hesaplanması 

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

hesaplanacaktır. 

a)   Aday spor alanından geliyorsa (Örneğin;  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü için aday,  liselerin spor alanından geliyorsa), 

Yerleştirme Puanı = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x 

AOBP) formülü ile hesaplanır 

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

Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa) 

Yerleştirme Puanı = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P) formülü ile 

hesaplanır 

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

öncelik tanınacaktır. 

2013 ÖSYS de, LYS ve YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları 

yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı programları için de 

uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim kontenjanı  

bulunmayan programlarına 2013-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

Başarılı olup da ilan  süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda 

belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel 

yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve www.siirt.edu.tr web adresinde Siirt 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere tebliğat 

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.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü- 56100/Kezer 

Yerleşkesi/SİİRT   Tel: 0-(484)- 2231224-3200-3203        a mail:besyo@siirt.edu.tr 

Sınav Takvimi 

Konu Tarih 

Elektronik Kayıt 21-25 Temmuz 2014 

Kesin Kayıt ve Evrak Teslimi 11-15 Ağustos 2014 

Sınav Tarihi 21-22-23 Ağustos 2014 

 


