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Sevgili Gençler; 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor kültürünü 

oluşturmak, ulusal ve evrensel spor bilincini geliştirmek, 

sporun birey ve toplum için önemini kavratmak gibi birçok 

görevi yüklenerek, her geçen gün kendini yenilemekte ve 

geliştirmektedir.  

 

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu özel yetenek sınavlarına yönelik hazırlanan bu 

kitapçık, siz adaylara sınavın tüm aşamalarında yol 

göstermeyi hedeflemektedir. 

 

Ülkemizde, hem kalite hem de sayısal olarak yetişmiş eğitimcilere ihtiyaç vardır. Bu 

ihtiyaç genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, beden eğitimi ve spor alanında daha belirgin 

olarak görülmektedir. Yetenekli ve yeterli; beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor 

yöneticisi ihtiyacını karşılamada görev, bunları yetiştiren kurumlardadır. 

 

Sınav yönergemizde ayrıntılarını bulacağınız, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Beden 

Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavımız sizlere en hassas ve objektif değerlendirmeyi 

yapmak üzere öğretim elemanlarımızca hazırlanmıştır.  

 

Özel yetenek sınavımızda milli sporcularımızı Üniversitemize yönlendirmek amacıyla, 

milli kontenjan konulmuştur. 

 

Bu sınavda, insan etkisine imkân vermeyen, elektronik sistemlerle ölçülen, zaman ve 

sayısal değerlere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Kişisel 

değerlendirmelerden doğacak tüm hatalar ortadan kaldırılacaktır. Hak edene hakkının 

verileceği şeffaf bir sınavdan geçeceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. Çevrenizde oluşabilecek 

ve sizi olumsuz etkileyecek dedikodulara itibar etmeyiniz. Sizleri istismar edecek kişi ve 

gruplara fırsat vermeyiniz. Bu tür söylenti ve eylemlerin, sizlerin sadece moralini bozmak ve 

başarınızı etkilemekten ileri gidemeyeceğini bilmenizde yarar görüyoruz. 

 

Amacımız, sizleri sınavda ortaya koyabildiğiniz başarılarınıza göre en hassas şekilde 

en iyiden itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı üniversitemizin 

öğrencisi yapmaktır. 

 

Sınavlar, Yönetimimiz tarafından yakından izlenmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan 

vermeden gerçekleşmesi için bütün tedbirler alınmaktadır. Bu konuda herkesin kurallara 

titizlikle uyması için sizlerin de gereken kolaylığı ve anlayışı göstereceğinizi ümit etmekteyiz.  

 

Giriş sınavlarımızda sizlerin tüm performansınızı ortaya koyarak doğru ve hatasız 

ölçmemize fırsat vereceğinizi umuyor, hem sınavlarınızda hem de öğretim hayatınızda 

başarılar diliyorum. 

 

 

      Sevgilerimle 

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 

          Rektör 
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Değerli Adaylar 

 

Spor renklerin, dillerin ve dinlerin kardeşliğini ifade eden ve 

toplumları hiçbir şart gözetmeksizin bir araya getiren 

önemli olgulardandır. İnsanların günlük yaşamlarında 

karşılaştıkları stresli ve yorucu hayat spora olan ihtiyacı 

daha da zorunlu kılmaktadır. Özellikle gelişmiş sanayi 

toplumlarında insanlar, boş zamanlarını fiziksel aktivitelerle 

doldurma zarureti içerisindedir. İnsanların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini 

tamamlamasında etkin bir role sahip olan spor, bilimsel açıdan da sürekli gelişmekte, yeni 

araştırmalarla insanlığa hizmet etmektedir.  

Genç ve dinamik nüfus yapısına sahip ülkemizde son 50 yılda spor alanında ciddi 

gelişmeler kaydedilmiş, spor bir bütün olarak toplumumuzun hemen hemen her kesiminde 

önemli bir yere sahip olmuştur.  

Bilimin ışığında genç ve dinamik bir üniversite olarak gençlerimize nitelikli, gerekli 

donanımlara sahip ve kaliteli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Gelişen üniversitemizde ve 

Yüksekokulumuzda siz gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Tüm 

adaylarımıza hayatlarında ve girecekleri bu sınavda başarılar diliyorum. 

 

 

       

Yrd. Doç. Dr. H. Murat ŞAHİN 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Batman Üniversitesi 

1975-1976 Eğitim Öğretim 

yılında MEB Yaygın Yüksek 

Öğretim Kurumu, Örgün 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı'na 

bağlı olarak kurulan Batman Meslek 

Yüksek Okulu; 1982 yılında 41 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile 

Dicle Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 

2007 yılında  Batman Üniversitesi'ne 

dönüştürülmüş ve İnönü Üniversitesi 

rektörü tarafından tedviren 

yönetilmiştir. 09 Eylül 2008 tarihi 

itibarı ile Prof. Dr. Abdüsselam 

ULUÇAM'ın rektör olarak atanması 

ile öz yönetimine kavuşmuştur. 

Üniversitemiz, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Teknik 

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Beden Eğitimi, ve Spor 

Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İşletmeciliği 

Yüksekokulu; Merkez Meslek Yüksekokulu, Kozluk Meslek Yüksekokulu, Sason Meslek 

Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmaktadır. 

 

Kampüs; 

Üniversitemiz, Merkez ve Batı Raman olmak üzere iki kampüse sahiptir. Yüksekokul 

ve Meslek Yüksekokulları Merkez Kampüste, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerimiz Batı 

Raman Kampüsünde verilmektedir. Kampüslerimizin içerisinde yemekhaneler, konferans 

salonları, sosyal tesisler, kantinler, kafeteryalar ve açık-kapalı spor tesisleri bulunmaktadır. 

 

Ulaşım; 

Batman Üniversitesi Yerleşkesi, Batman Merkez, Kültür Mahallesi'nde Diyarbakır, 

Siirt ve Bitlis ana arter konumundaki D-370 Karayolu'nun kavşak noktasında bulunmaktadır. 

Üniversiteye kent içi ulaşım belediyenin otobüs ve minibüsleri ile sağlanmaktadır. 
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Şehirlerarası ulaşım; 

 Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in; Ankara - İstanbul illerine her gün düzenlediği 

seferler, 

 Şehirlerarası otobüs firmaları, 

 Devlet Demir Yolları ile haftada 3 gün olarak düzenlenmektedir. 

Üniversitemiz kent merkezinde bulunmasından dolayı kent içi ulaşımda her hangi bir sorun 

yaşanmamaktadır. Hava alanına 2,5 km, şehirlerarası otobüs terminaline 2 km, tren garına ise 

4 km mesafededir. 

 

Barınma; 

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Kredi Yurtlar Kurumu'na 

bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır. 
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1.2. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun 

2012/3243 Karar Sayısı ve 24.05.2012 Tarihli kararı ile Resmen Kurulmuştur. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2012 tarihli Toplantısında Batman 

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 

 

MİSYONUMUZ 

Yüksekokulumuzun misyonu, toplum, ülke ve dünya hedeflerine paralel olarak nasıl 

bir eğitim biçimi ile ve ne şekilde sağlıklı bireylere ulaşılabileceğinin araştırılarak, çağdaş 

eğitim standartlarında beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor yöneticisi ve antrenör 

adaylarının yetiştirilmesidir. 

 

VİZYONUMUZ 

Bedensel ve Ruhsal olarak sağlıklı yaşamı esas alan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulumuzun Vizyonu; 

 Bilim ve teknolojinin spora katkılarını ön planda tutan, bu alanda spor bilim 

camiasınca tanınan, 

 Sporu bütün yönleriyle, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenciler ve Batman halkı 

için alışkanlık haline getiren,  

 Ülkemizin diğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının örnek aldığı,  

 Daima yaptıklarıyla önde ve tercih edilen bir yüksekokul olmaktır. 
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2. 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

2.1. Amaç ve Kapsam  

Bu kılavuz, Batman 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 uygulanış, planlama ve kesin kayıt bilgileri yer 

almaktadır. Kılavuzun hazırlanmasında Batman Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Giriş 

Sınavı “Sınav Yönergesi” esas alınmıştır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav 

sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama, sınav sistemi vb.) yapma hakkına 

sahiptir.  

2.2. Kurullar  

Sınav Üst Kurulu  

Rektör Yardımcısı (Rektörün Atayacağı)  

Yüksekokul Müdürü  

Yüksekokul Müdür Yardımcısı  

Yüksekokul Müdür Yardımcısı 

2.3.Tanımlar  

Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

Y.G.S-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2015 Puanı  

O.Ö.B.P: Orta Öğretim Başarı Puanı  

A.O.B.P: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı  

Ö.Y.S.P: Özel Yetenek Sınav Puanı  

Ö.Y.S.P-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı  

S.G.M: Spor Genel Müdürlüğü  

S.Ö.P: Sporcu Özgeçmişi Puanı 

K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

B.E.S.Y.O: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

REKTÖRLÜK: Türkiye Cumhuriyeti Batman Üniversitesi Rektörlüğü 

 

SAYIN ADAY 

Başvuru bürosundan almış olduğunuz kılavuzu dikkatlice okumadan ve gereken özeni 

göstermeden başvuru formunu doldurmayınız. Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar  

kılavuzda yer almaktadır. Kılavuzu başvuru formunu teslim ettikten sonra da kayıt ve 

yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır. 

2015-2016 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin daha 

çok bilgilendirilmesi ve sınava daha iyi motive olabilmeniz amacıyla hazırlanan kılavuzu 

dikkatlice okuyunuz.  
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2.4. Başvuru İçin Gerekli Şartlar  

1. Türkiye Cumhuriyeti 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 (Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim Engelli Kontenjanı 

hariç ) kazansalar dahi sınavları iptal edilir.  

5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunabilmek için; tüm 

lise mezunları 2015 yılı YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor yöneticiliği bölümleri için en az 160 puan almış olmak, 

spor liseleri ile liselerin 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 2015 yılına ait YGS sonuç belgesi  

2- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, 

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

mezuniyet belgesi getireceklerdir. 

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 X 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 (ilgili Federasyon veya 

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

tasdikli sureti (K.K.T.C. 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 ve Federasyonlar). İlgili 

federasyon veya spor genel müdürlüğün üst yazısı ile ibraz etmek zorunludur. 

Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden 

herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, 
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sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak. Kaydı yapılmış olan adayların kayıtları 

silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır. 

 

2.6. Önemli Konular 

 Özel yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 

sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerli olacaktır.  

 Sınavlara başvuru şahsen yapılacaktır (Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir). 

 Başvuru sırasında aday, eğer sporcu özgeçmişi ile ilgili belge sunacaksa, sporcu 

özgeçmişi ile ilgili belgesini başvurduğu branştan sunmak zorundadır. Aksi taktirde aday 

sporcu özgeçmişinden değerlendirmeye alınmayacaktır. Sporcu özgeçmiş puanı 0 (sıfır) 

olarak hesaplanacaktır.  

 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. 

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

değerlendirmeye alınacaktır. Ancak teknik nedenlerden ötürü test skoru elde edilemeyen 

ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalardan ötürü sınav kurulu kararıyla adaya 

bir hak daha verilebilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama kararı adaya aittir. 

 Test 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.  

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

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

zorundadır.  

 Adaylar sınava, kendisine verilen göğüs numarası ile katılmak zorundadırlar.  

 Adayların kılavuzda belirtilen 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.  
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 Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya 

bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir.  

 Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.  

 Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, sınav kurulu, 

görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav disiplinini bozacak davranışlar 

(sert şekilde topa vurma, adayın ailesinin hakaret ve benzeri davranışları, v.b), hakaret 

veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama kurallarını 

ihlali tespit edilen adaylar, sınav kurulu kararı ile tüm 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 

ile Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim lisans programlarına alınacak öğrenciler için ortak sınav 

yapılacaktır.  

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı için Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Bölüm ve Program kontenjanları tablodaki gibidir. 

 

Tablo 1: Bölümlere Göre Spor branşları ve Kontenjanları 
BRANŞ BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENLİĞİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

(BİRİNCİ ÖĞRETİM) 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

(İKİNCİ ÖĞRETİM) 

BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK 

Futbol-futsal 3 5 2 4 2 4 

Basketbol 2 4 2 3 2 3 

Hentbol 2 4 2 3 2 3 

Voleybol 2 4 2 3 2 3 

Güreş 2 3 2 2 2 2 

Atletizm 2 4 2 3 2 3 

Mücadele sporları 

(Kicboks, 

taekwando, 

judo,boks, 

muaythai vb.) 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Diğer branşlar 3 5 3 4 3 4 

Milli kontenjan 3 7 2 5 2 5 

Engelli 

Kontenjanı 
- - 1 1 1 1 

 21 39 20 30 20 30 

Toplam 60 50 50 

 

 NOT. 1: Milli kontenjanlara sadece Milli Sporcular başvurabilirler. Milli sporcu kontenjanları 

dolmadığı takdirde,  milli sporcu kontenjanları diğer branşların kontenjanlarına aktarılır. Erkek ya 

da bayanlarda gerekli milli kontenjan dolmadığı takdirde diğer milli adaylardan açık kalan milli 
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kontenjan tamamlanır. Öncelik milli sporcu kontenjanın milli sporcular tarafından doldurulmasıdır. 

Belirtilen kontenjandan fazla milli aday başvurusu olursa milli sporcular kendi içinde 

değerlendirilecektir. 

NOT.2: Erkek ve bayanlarda herhangi bir branşın kontenjanı dolmadığı takdirde, boş kalan 

kontenjan, sınav komisyonunca diğer branşlar kategorisi kontenjanına aktarılacaktır. 

NOT.3: Engelli Adaylar: 

Spor yöneticiliği I. ve II. öğretime alınacak engelli adaylar, diğer adaylar gibi başvuru işlemlerini 

şahsen yapacaklardır ve başvuru için yukarıda istenilen tüm belgeleri sunacaklardır. Ayrıca 

adayların sağlık raporlarında engellik oranları belirtilmek zorundadır. Engelli adaylar varsa; millilik 

belgelerini ve sporcu özgeçmişlerini başvuru sırasında dosyalarında belgelendirmek zorundadırlar. 

Adaylar koordinasyon sınavına tabi tutulmayacak, YGS, Ortaöğretim Başarı puanı, sporcu 

özgeçmişleri ve mülakata tabi tutularak değerlendirmeye alınacaklardır. Yeterli başvuru 

yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlar, diğer branşlar kategorisi kontenjanına aktarılacaktır. 

3.1. Milli Sporcu Kontenjanı  

Milli sporcu kontenjanından başvuru yapan adaylar tüm milli adaylar ile birlikte 

değerlendirmeye alınır ve Tablo 2’ye göre puanları hesaplanır. Milli olan adaylar millilik kontenjanı 

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

isteyen milli adaylar da istenen tüm belgeleri temin etmek zorundadır. Eksik belge ile başvuru 

yapan milli 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 millilik kontenjanında değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

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 

10 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 ve Gençlik ve Spor 

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

belgesi. 



 12 

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. Milli sporcu eğer milli sporcu kontenjanı 

dışında sınava girmek isterse, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava girecektir. 

K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.  

 

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE KAYIT 

4.1. Başvuru Tarihi: 20-24 Temmuz 2015     ( Hafta içi saat 09.
00

-12.
00

/13.
30

-17.
30

) 

Adaylar belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile sınav kayıt bürosuna başvurularını 

şahsen yapmak zorundadırlar. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4.2. Başvuru merkezi:    Batman Üniversitesi Merkez kampüs ek bina 3. kat başvuru bürosu 

4.3. Sınavların Başlama Tarihi:      01-03 Ağustos 2015   Saat: 09.
 00

 

 

Özel Yetenek Sınav Yeri: Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğü Batı Raman Kampüsü Spor Salonu / BATMAN (Yeni kampüs) 

4.4. Sınav Giriş Belgesi 

Aday tüm sınav boyunca sınav giriş belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Özel 

kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınava giriş belgesi yanında olmayan 

adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

 

5.  TEMEL İLKE VE KURALLAR 

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

başvuracak adayların 2015 yılı yerleşmeye esas olan puan türlerinden aşağıda belirtilen 

bölümle ilgili puanları ile müracaat edebileceklerdir. (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı 

eklenmeden) 

 

       Tablo 3: BESYO Programına başvurabilmek için gereken en az YGS puanları 

BÖLÜMLER ALAN DIŞI ALANDAN MİLLİ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 160 140 (*) 140 

Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim) 160 140 (*) 140 

Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) 160 140 (*) 140 
(*)Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin SPOR alanından mezun 

olan adaylar  
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2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’nun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümü normal ve 

Spor Yöneticiliği ikinci öğretim Lisans Programına alınacak öğrenciler için özel yetenek sınavı iki 

aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada adayların tümü Koordinasyon Sınavı’na alınacak burada 

başarılı olan adayların ikinci aşamada sporcu özgeçmişi değerlendirilecektir. Sporcu özgeçmişi, 

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

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

olsalar dahi ilişikleri kesilecek ve yasal işlem yapılacaktır.  

Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

başvurabilirler. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan ve/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. 

 

5.1. Sınavın Uygulanması  

Özel Yetenek Sınavı, koordinasyon sınavı ve sporcu özgeçmişi olmak üzere iki 

aşamadan oluşmaktadır. Milli sporcular hariç (milli olup milli kontenjanı dışında sınava 

girecekler dahil) tüm adaylar koordinasyon sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. 

 

5.1.1. Koordinasyon Sınavı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim Bölümüne 

girecek olan adaylar sınav yerinde hazır bulunacak ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava 

alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava 

alınmayacaktır, aday bu aşamada sınava girmedi olarak kabul edilecektir. Koordinasyon 

sınavı aynı zamanda baraj/eleme sınavı niteliğindedir.  
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KOORDİNASYON PARKURU 

 

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

 

2. İstasyon: Aday ilk slalom çubuğuna 30 cm uzaklıktaki daire içinde bulunan futbol 

topunu ayağı ile çapraz olarak 2,5 metre aralıklarla yerleştirilmiş olan 5 adet slalom 

çubuğunun etrafında belirtilen yönlerde dripling yapar. Aday dripling hareketini en 

son slalomun önünde çizilmiş olan çizgiyi geçinceye kadar devam ettirmek 

zorundadır. Aday dripling esnasında topu kaçırırsa ya da slalom çubuğunu dripling 

yapmadan geçerse, hata yaptığı noktaya tekrar dönerek harekete kaldığı yerden devam 

eder. Hareket bitirildikten sonra aday, topu basketbol istasyonun başlangıcında 

bulunan kasaya eliyle bırakıp, kasada bulunan basketbol topunu alıp basketbol 

istasyonuna geçer. Aday istediği ayak ile (Sağ veya sol, sağ-sol) dripling yapabilir. 

Kasanın içinden çıkan topu aday kesinlikle tekrar kasaya bırakmak zorundadır. 

 

3. İstasyon: Aday kasada bulunan basketbol topunu alıp, çapraz olarak 2,5 metre 

aralıklarla yerleştirilmiş olan 5 adet slalom çubuğunun etrafında belirtilen yönlerde 

basketbol topu ile dripling yapar. Aday dripling hareketini en son slalomun önünde 

çizilmiş olan çizgiyi geçinceye kadar devam ettirmek zorundadır. Aday dripling 

esnasında topu kaçırırsa ya da slalom çubuğunu dripling yapmadan geçerse, hata 

yaptığı noktaya tekrar dönerek harekete kaldığı yerden devam eder. Hareket 

bitirildikten sonra, aday topu voleybol istasyonun başlangıcında bulunan kasaya eliyle 

bırakıp, kasada bulunan voleybol topunu alarak voleybol istasyonuna geçer. Aday 

istediği el ile (Sağ veya sol, sağ-sol) dripling yapabilir. Kasanın içinden çıkan topu 

aday kesinlikle tekrar kasaya bırakmak zorundadır. 

 

4. İstasyon: Aday kasa içinde bulunan voleybol topunu alarak duvara 2.5 metre 

uzaklıktaki çizginin gerisinden, duvarda belirlenmiş olan 100 cm² lik alan içerisine 

çift el ile istenilen şekilde 3 (üç) atış yapar. Aday hedefe üç atışı tamamlayana kadar 

atışa devam eder. Aday atış sırasında topu kaçırırsa, kaçırmış olduğu topu tekrar 

alarak harekete kaldığı yerden devam eder. Aday üç atışı bitirdiğinde topu tekrar aynı 

kasaya bırakarak diğer istasyona geçer. Aday kasanın içinden çıkan topu kesinlikle 

tekrar kasaya bırakmak zorundadır. 
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5. İstasyon: Aday sıçrama hareketini, 40 cm yüksekliğindeki sıçrama tahtasından çift 

ayakla sağa ve sola olmak üzere 5 kez sıçrayarak tamamlar. Adayın sıçrama 

tahtasından diğer tarafa sıçrarken; sıçrama tahtasına basması, tahtaya eli ile dokunması 

veya tahtayı tutması hata olarak kabul edilir. Adayın hatalı yaptığı sıçrama hareketi 

sıçrama sayısına dahil edilmeyip, adayın harekete kaldığı yerden devam ederek, 5 

sıçrama sayısının tamamlanması sağlanır. 

 

6. İstasyon: Adaylar, bayan adaylarda 2.10 cm, erkek adaylarda 2.30 cm olan 12’li el 

merdiveninin ilk ve son barfiks demirinden tutmak kaydı ile el merdivenini ayakları 

yere temas etmeden geçer. Aday el merdivenini geçerken vücudunun herhangi bir yeri 

zemine temas ederse, hata yaptığı barfiks demirinden tekrar tutup hareketine devam 

eder.  

 

7. İstasyon: Aday karşılıklı 2.5 m mesafede bulunan 2 adet cimnastik kasalarından 

içerisinde 3 adet sağlık topu bulunan kasadaki sağlık toplarını tek tek taşımak kaydı 

ile boş olan kasaya taşır ve daha sonra bitiş çizgisinden geçerek koordinasyon 

parkurunu tamamlar. Aday sağlık toplarını taşırken düşürürse sağlık topunu tekrar alıp 

kaldığı yerden hareketine devam eder. Aday kasanın içinden çıkan sağlık topunu 

kesinlikle tekrar kasaya bırakmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

KOORDİNASYON PARKURU 
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BAŞLANGIÇ  

 

Öne 

 

Takla 

K

a 

S 

a 
K

A

S
A 

  KASA 

 

BİTİŞ 

          BİTİŞ  

 

O 

O 

O 

 



 17 

 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 adaylar (erkeklerde 45.5 sn. ve üzeri, 

bayanlarda ise 52.5 sn. ve üzeri süreye sahip adaylar) diskalifiye edilir ve 

sınav değerlendirmesine alınmazlar. 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna 

aittir.  

 

          Tablo 4: Koordinasyon Sınavı Puanlama Tablosu 

 

ERKEKLER BAYANLAR 

Derece(Saniye) Puanı Derece(Saniye) Puanı 

….. -35.9 100          ….. -42.9 100 

36.0-36.4 95 43.0-43.4 95 

36.5-36.9 90 43.5-43.9 90 

37.0-37.4 85 44.0-44.4 85 

37.5-37.9 80 44.5-44.9 80 

38.0-38.4 75 45.0-45.4 75 

38.5-38.9 70 45.5-45.9 70 

39.0-39.4 65 46.0-46.4 65 

39.5-39.9 60 46.5-46.9 60 

40.0-40.4 55 47.0-47.4 55 

40.5-40.9 50 47.5-47.9 50 

41.0-41.4 45 48.0-48.4 45 

41.5-41.9 40 48.5-48.9 40 

42.0-42.4 35 49.0-49.4 35 

42.5-42.9 30 49.5-49.9 30 

43.0-43.4 25 50.0-50.4 25 

43.5-43.9 20 50.5-50.9 20 

44.0-44.4 15 51.0-51.4 15 

44.5-44.9 10 51.5-51.9 10 

45.0-45.4 5  52.0-52.4 5 

45.5-….*    0 * 52.5-….*    0 * 

 

             * Diskalifiye 

 

5.1.2. Sporcu Özgeçmişi 

Adaylar sporcu özgeçmişlerini belgelemek zorundadır. Belgesi eksik, hatalı vs. olan 

adaylar sınava alınmazlar ve başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yapan adaylar SÖP 

tablosundaki (Tablo.5) koşullara uyduğunu belgeledikleri takdirde karşısındaki uygun puanı 
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(SÖP) alırlar. SÖP aday tarafından sunulan belgelere göre sınav komisyonunca incelenerek 

belirlenir. Programlara başvuru yapmak için SÖP’na 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 

SÖP verilmez. Sporcu özgeçmişi olmayan adayların SÖP 0 (sıfır) olarak hesaplanır.  

 

Tablo 5: Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu 

Puan Başarı Seviyesi 

100 
Takım ya da ferdi olarak Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına sporcu 

olarak katılmış olmak, A, B ve C millilik belgesine sahip olmak 

90 

Takım ya da ferdi olarak diğer şampiyonalara (Olimpiyat, Dünya ve Avrupa 

şampiyonaları dışında kalan uluslararası şampiyonalara) sporcu olarak katılmış 

olmak. (Aday millilik belgesine sahip olmak zorundadır.) 

80 Türkiye’deki resmi federasyonların süper liglerinde sporcu olmak 

70 Türkiye’deki resmi federasyonların (1.lig, 2.lig ve 3.lig) liglerinde sporcu olmak.  

60 
Spor federasyonlarınca düzenlenen ulusal turnuvalarda takım veya ferdi olarak 

Türkiye’de ilk 3 dereceye girmek 

50 Milli takım antrenörlük belgesine sahip olmak 

40 10 yıl üzeri aktif lisanslı sporcu olmak 

35 9-10 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 

30 7-8 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 

25 5-6 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 

20 3-4 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 

15 1-2 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 

10 
5. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Uluslararası hakemlik 

belgesine sahip olmak 

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

hakemlik belgesine sahip olmak. 

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

sahip olmak 

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

hakemlik belgesine sahip olmak 

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

olmak 

 

Önemli Açıklama:  

 Sporcu özgeçmişi puanında; hakemlik, antrenörlük ve sporculuk kategorisinde için kişinin 

aldığı en yüksek seviyedeki belge geçerlidir. Puan aldığı kategorinin tekrarında ikinci kez 

puan alınmaz. 

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

zorunludur. 

 Yukarıdaki puanlama tablosunda yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai 

durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi sınav kuruluna aittir. 
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6.  DEĞERLENDİRME 

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

sürelerin karşılığı puanlar dikkate alınıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

Sporcu Özgeçmişi Puanı: İncelenen belgelere göre puanı hesaplanır. 

YGS Puanı: Adayın 2015 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. 

7. ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME 

Yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanlarına, kontenjanlara ve adayların lisans 

programı tercihlerine göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir. 

Adaylar arasından, kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleşecektir. Yerleştirme puanına göre 

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

Yerleştirmeye esas olan puan; 

 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

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

 2015-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 (KOOR) 70 

Belgelendirilmiş Sporcu Özgeçmişi (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 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10' dur. 
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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 ve 

Spor Yöneticiliği Bölümü için aday,  liselerin spor alanından geliyorsa), 

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

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

Yöneticiliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa) 

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

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

öncelik tanınacaktır. 

2014 ÖSYS de, LYS ve YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları 

ÖSYM’nin belirlediği katsayıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretimin kontenjanlı 

programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık 

Öğretim kontenjanı bulunmayan programlarına 2014-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

Başarılı olup da 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.batman.edu.tr web adresinde Batman 

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.  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

ADRES: Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez 

Kampüs/BATMAN       

Tel: 0 (488) 217 35 72 

 

SINAV TAKVİMİ 

Konu Tarih 

Kayıt ve evrak teslimi 20-24 Temmuz 2015 

Sınav tarihi 01-03  Ağustos 2015 

 


