
 
T.C. 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
 

 

2015 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 
 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

TRABZON 



 Sayfa 2/18 

ÖÖNNSSÖÖZZ  

 

Sevgili Adaylar 

Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından itibaren sürekli büyüyerek kültürel 

tarihimizden çizgiler taşıyan eşsiz güzellikteki mimarisi ve modern teknolojiyle donatılan yerleşkesi 

ile gelişimini büyük ölçüde tamamlamış gelişmiş ve çağdaş bir üniversitedir.  

Bugün üniversitemiz, fiziki yapılanması, sahip olduğu tesisleri, sunduğu, sosyal, kültürel ve 

sportif imkânları, sürekli kendilerini yenileyen öğretim elemanları vasıtasıyla nitelikli eğitim-öğretim 

veren çağdaş bir üniversite haline gelmiştir. Yurdumuzun hemen hemen tüm illerinden öğrencilerin 

üniversitemize yönelmeleri, çok sayıda başarılı ve milli sporcunun üniversitemizi tercih etmeleri 

bunun en önemli göstergeleridir. 

Üniversitemiz spor eğitimine büyük önem vermekte, çağdaş spor eğitiminin gerektirdiği 

kurumsallaşmaya dönük çalışmaları her geçen gün artan bir tempoda ortaya koymaktadır. Bugün 

eğitim-öğretim, öğretim elemanı, spor tesisi ve diğer imkânlar bakımından yüksekokulumuz ülkemizin 

önde gelen spor eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. 

Sevgili öğrenciler yükseköğrenim görmek için üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokuluna müracaat etmiş bulunuyorsunuz. İmkânlarımız ölçüsünde belirlediğimiz 

kontenjanlarımıza yerleştirilecek öğrencilere spor eğitimi verilecektir. 

Sınavlara katılan adayların sporculuk düzeyi puanlanıp, koordinasyon testine alınacaklardır. 

İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday elde ettikleri derecelere göre belirlenip, öğrenci olarak 

yüksekokulumuza girmeye hak kazanacaktır. 

Sınavda tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaktır. Sınavla ilgili tüm açıklamalar elinizdeki bu 

kılavuzda yer almaktadır. Kılavuzu dikkatli incelendiğinizde sınavla ilgili aradığınız her türlü sorunun 

cevabını bulabileceksiniz. 

Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi 

sahibi olmanız açısından önemlidir. Kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, Özel Yetenek Sınavında 

tüm adaylara başarılar dileriz 

 

Tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

       Prof. Dr. Arslan KALKAVAN 

       Müdür 
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AADDRREESS::  

Öğrenci kayıtları Fatih Yerleşkesi içindeki Besyo Salon/Binasında Yapılacaktır (Harita 1). 

Sınav kayıtları Trabzon, Akçaabat Söğütlü'de bulunan Fatih yerleşkesinde, Sınavlar ise Kanuni 

Kampüsü (Merkez Kampüs) içinde bulunan Hasan Polatkan spor salonunda yapılacaktır. 

 

Başvuru Adresi 

ADRES: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fatih 

Yerleşkesi, 61080 Söğütlü, Akçaabat, TRABZON 

Tel (Santral)  0462 248 10 83 Dahili 6851 

Faks:  0462 248 10 72   

E-mail:  besyo@ktu.edu.tr. 

Web Sayfası: http://www.ktu.edu.tr/beso 

     

Harita 1: KTÜ Fatih Yerleşkesi 

 Fatih Kampüsü    Yaklaşık 16 Km.    Kanuni Kampüsü 
(Söğütlü Akçaabat)         Trabzon (Havaalanı Üstü 

 

 

 

mailto:besyo@ktu.edu.tr
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AA..  BBEEDDEENN  EEĞĞİİTTİİMMİİ  VVEE  SSPPOORR  YYÜÜKKSSEEKKOOKKUULLUU  

1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesinde Spor eğitimiyle ilgili ilk bölüm Fatih 

Eğitim Fakültesi bünyesinde 1988 yılında kurulmuştur. Daha sonra 2007 yılında açılan Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile başlamıştır. 1994 yılında birinci ve ikinci öğretim programları olarak 

açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde ikinci öğretim programı 2001 yılından itibaren 

kaldırılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim 

Bakanlığının 17.4.2006 tarih ve 8520 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 

30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 20.4.2006 tarih ve 10382 sayılı kararı ile kurulmuş ve 

10.05.2006 tarih ve 26164 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Rektörlük 

Makamının 17418 sayılı onayı ile Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Rasim KALE, 2547 sayılı Kanunun 20/b maddesine göre, 23.10.2007 tarihinden 

itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Kurucu Müdür olarak atanmıştır. 2013-2014 eğitim-

öğretim yılından itibaren müdürlük görevini Prof.Dr. Arslan KALKAVAN yürütmektedir. 

Yüksekokul bünyesinde dört bölüm, altı anabilim dalı, yüksek lisans ve doktora programları 

bulunmaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yüksekokul'un Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümüne, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

bölümlerine öğrenci alımı başlamıştır. Rekreasyon Bölümüne ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 

öğrenci alınması planlanmaktadır. 

Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor alanında, 1 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent 

olmak üzere onbir öğretim üyesi ve 8 öğretim görevlisi, 3 okutman, 1 uzman ve 1 araştırma görevlisi 

doktor, 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetimi 

 Prof. Dr. Arslan KALKAVAN Müdür 
 Yrd. Doç. Hamit CİHAN  Müdür Yardımcısı 
 Yrd. Doç. İdris YILMAZ  Müdür Yardımcısı 
 Ersin YILDIZ   Yüksekokul Sekreteri 

 

Yönetim Kurulu     Yüksekokul Kurulu 

 Prof. Dr. Arslan KALKAVAN   Prof. Dr. Arslan KALKAVAN (Müdür) 
 Yrd. Doç. Dr. Hamit CİHAN  Yrd. Doç. Dr. Hamit CİHAN (Müd.Yrd.) 
 Yrd. Doç. Dr. İdris YILMAZ  Yrd. Doç. Dr. İdris YILMAZ (Müd.Yrd.) 
 Doç. Dr. Vedat AYAN   Prof. Dr. Arslan KALKAVAN (Bed.Eğt.Böl.Bşk.) 
 Yrd. Doç. Dr. Halit SUİÇMEZ  Doç. Dr. Vedat AYAN  (Ant.Eğt.Böl.Bşk.) 
 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAŞ  Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELİK  (Sp.Yön.Böl.Bşk.) 
      Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ  (Rek.Böl.Bşk.)  
 Bölüm Başkanları 
 
 Prof. Dr. Arslan KALKAVAN Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı 
 Doç. Dr. Vedat AYAN  Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı 
 Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELİK  Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 
 Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ  Rekreasyon Bölüm Başkanı. 
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BB..  BBÖÖLLÜÜMMLLEERR  

Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. Öğretim), 

Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) ve Rekreasyon (I. Öğretim) Bölümlerinden oluşmaktadır. Bu 

bölümlerden dört yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel 

okullarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında, bünyesinde spor 

işletmesi ya da bölüm bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe faaliyetleri bulunan otel ve 

tatil köyü gibi işletmelerde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, kulüp statüsü 

dışında kalan cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan 

spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde, spor sağlık alanlarında çalışma imkânları 

bulmaktadırlar. 

AA--BBEEDDEENN  EEĞĞİİTTİİMMİİ  VVEE  SSPPOORR  ÖÖĞĞRREETTMMEENNLLİİĞĞİİ  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün amacı, ülkemizin spor alanında ihtiyaç 

duyulan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektir. Mezunlar, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, diğer orta 

dereceli okullar ve Üniversitelerde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, 

engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal 

yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.  

Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders 

ve uygulamalara yer verilir. 

BB--AANNTTRREENNÖÖRRLLÜÜKK  EEĞĞİİTTİİMMİİ  BBÖÖLLÜÜMMÜÜ  

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan eğitimcileri 

yetiştirmektir. Bölüm mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve 

yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif 

aktivitelerin öğretilmesinde ve organizasyonlarda görev alabilirler.  

Programda hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor 

bilimlerindeki teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. 

CC--SSPPOORR  YYÖÖNNEETTİİCCİİLLİİĞĞİİ  BBÖÖLLÜÜMMÜÜ  

Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmektir. 

Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık 

alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde 

yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal 

yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur 

çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve 

herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor 

yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.  

Programda spor işletmeciliği, yönetim ve organizasyon, spor hukuku, iletişim, pazarlama ve 

uygulamalı alan ders ve konularına yer verilir. 

DD--RREEKKRREEAASSYYOONN  BBÖÖLLÜÜMMÜÜ  

Rekreasyon Bölümünün amacı, boş zamanlarda rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş 

gruplarına göre etkinlik programları planlayabilen bireyler yetiştirmek, tatil merkezlerine, özel spor 

tesislerine ve gençlik merkezlerine rekreasyon eğitmeni, uzmanları yetiştirmek amacıyla eğitim 

öğretim vermektir. Yetiştirilen rekreasyon eğitmenleri ve uzmanları ile devletimizin spor politikası 

olan ve anayasamızın 58. ve 59. maddelerinde de yer verilen, sporu kitlelere yaygınlaştırılmasına 

katkıda bulunmak, tesislerin etkin işletilmesi ve spor programlarının oluşturulmasını sağlamak, 

amacıyla Rekreasyon Eğitmeni ve Uzmanları yetiştirmektir.
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CC..    ÖÖZZEELL  YYEETTEENNEEKK  SSIINNAAVVII  KKIILLAAVVUUZZUU  

11--  AAMMAAÇÇ  VVEE  KKAAPPSSAAMM  

Madde 1: Bu yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor 

Yüksekokulu’nun bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları 

düzenler. 

Madde 2: Yönerge Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerine giriş için ön kayıt 

yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı 

ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

A- Tanımlar 

 

Madde 3:  Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Rektörlük   : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu 
ÖYS    : Özel Yetenek Sınavı 
YGS    : Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı 
OBP    : Orta Öğretim Başarı Puanı 
YGS-P    : YGS 2015 Puanı 
ÖYSP    : Özel Yetenek Sınav Puanı 
ÖYSP-SP   : ÖYSP Standart Puanı 
YP (Yerleştirme puanı)  : Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 
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B- Sınav Kurulları 

Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir. 

1-Sınav Üst Kurulu 

Madde 4: Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulu Sınavdan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenir. Sınavı Üst Kurulunun görevleri 

şunlardır. 

a-Adayların özel yetenek giriş sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi. 

b-Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması. 

CC--SSIINNAAVV  GGÜÜVVEENNLLİİĞĞİİ  İİÇÇİİNN  AALLIINNAACCAAKK  ÖÖNNLLEEMMLLEERRİİNN  BBEELLİİRRLLEENNMMEESSİİ..  

d-Jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar geçen sürede tüm işlemlerin 

yürütülmesi. 

e-Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve temini. 

f-Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurullar oluşturma ve görevlendirme. 

g-İhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

 

2-Sınav Yürütme Kurulu 

Madde 5: Yürütme Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilir. 

Görevleri şunlardır; 

a- Sınavların başlangıcından sonuna kadar sınav uygulaması ile her ilgili türlü kararı almak ve 

yürütülmesi sağlamak. 

b- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı alınarak gerektiğinde sınavla ilgili 

her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak. 

 

3-İtiraz Kurulu 

Madde 6: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir.  

Kurulun görevleri jüri kararları hariç sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca 

bağlamaktır.  

Sınavla ilgili itirazlar 50 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliğine 

yapılacaktır.  

Aday itirazını ilgili sınavın bitimine kadar yapmak zorundadır. İtirazın haklı bulunması 

durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

C- Yürürlük 

Madde 7:  Bu yönergenin yürürlüğe girmesi; 

a- Bu yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. 

b- Bu yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimim ve Spor Yüksekokulu Müdürü 

tarafından yürütülür. 

c- Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu 

yetkilidir. 
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DD..  KKAAYYIITT  VVEE  SSIINNAAVV  TTAARRİİHHLLEERRİİ  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na ilişkin önemli tarihler Tablo 1'de 

görülmektedir. 

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler 

 

EE..  BBAAŞŞVVUURRUU  KKOOŞŞUULLLLAARRII  

a. T.C. Vatandaşı olmak, 

b 2015 yılında YGS' ye girmiş olmak, 

c. Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için YGS 

puanlarının herhangi birinden en az 170,000 puan,  

d. Diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için YGS puanlarının herhangi birinden en 

az 200,000 puan almış olmak. 

e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli 

bulunmamak. 

11..  ÖÖNN  KKAAYYIITT  VVEE  BBAAŞŞVVUURRUU  İİÇÇİİNN  GGEERREEKKLLİİ  BBEELLGGEELLEERR  

22..  ÖÖNN  KKAAYYIITT  

Özel Yetenek Sınavına müracaat edecek adayların kayıtları KTÜ Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu'nda (Fatih Yerleşkesi) yapılacaktır. Kayıtlara adaylar şahsen müracaat edecek olup posta 

yolu veya bir başkası adına kayıt yapılmayacaktır. 

Aday kayıt esnasında beyan ettiği bilgileri kontrol ederek kayıt formunu imza karşılığı alır. Kayıt 

esnasında yanlış veya hatalı bilgiler aday tarafından kontrol edilerek düzeltilir. Sınavlar başlarken kayıtta 

esnasında aday tarafından bildirilen bilgilerin hatalı olması durumunda aday sorumlu olacaktır. 

Adayların Özel Yetenek Sınavı başvuru formunda belirttikleri bilgiler, 27.07.2015 tarihinde KTÜ 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfasında http://www.ktu.edu.tr/beso yayınlanacaktır. 

Adayların bu bilgileri kontrol etmeleri, bilgilerinde herhangi bir hata olması durumunda ise 27 Temmuz 

2015 tarihinde bir dilekçe ile KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci işleri Bürosuna 

başvurmaları gerekmektedir. 

33..  BBAAŞŞVVUURRUU  İİÇÇİİNN  GGEERREEKKLLİİ  BBEELLGGEELLEERR  

a. Başvuru Formu (kayıtlar sırasında verilecektir). Adaylar ön kayıt esnasında birer fotoğraflı 

aday bilgi formu hazırlar. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik 

belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak 

zorundadır.  

T.C. Kimlik Numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş 

fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt 

için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır. 
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b. Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi, 

c. 3 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş 

olmalıdır), 

d. 2015 YGS Sonuç Belgesinin fotokopisi, 

e. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma 

veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken 

adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler), 

f. Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden alınmış, Millilik 

Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede 

yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır), 

g. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi programına 'Sporcu Özgeçmişi 

Dosyası' ile başvuracak adaylar için, Tablo 2 ve 3 de belirtilen kontenjanlara uygun olarak hazırlanmış 

Sporcu Özgeçmişi Belgeleri (Tablo 5) 

h. Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak " Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur " ibaresi taşıyan sağlık raporu, 

i. Başvuru belgelerinin doğruluğuna dair taahhütname, 

j. İletişim Bilgi Formu. 

Adaylar, 2 (iki) programa da başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri, belirtilen yer ve tarihler 

arasında adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

FF..  BBÖÖLLÜÜMM  KKOONNTTEENNJJAANNLLAARRII  

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi 

programlarına toplam 80 öğrenci kabul edilecektir. Programlara göre kontenjanları dağılımı Tablo 2 ve 

Tablo 3'te verilmiştir. Kontenjanların iki (2) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. 

Tablo 2: Programlara Göre Kontenjan Dağılımı 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrenciler müracaat ettikleri spor dalı kontenjanına göre 

sınav başarıları değerlendirilip yerleştirileceklerdir. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne yerleştirilecek 

öğrencilerinin spor dalına göre belirlenen kontenjanları Tablo 3' de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Antrenörlük Eğitimi Programına İlişkin Branş Kontenjan Dağılımı 
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Açıklama: Spor dallarına ait kontenjanlarının dolmaması durumunda; Yüksekokul Yönetim 

Kurulu kararı ile kız ve erkeklerin kendi spor dalı kontenjanları arasında, yine de kontenjan dolmaması 

halinde kız ve erkek kontenjanlarına bakılmaksızın spor dalı kontenjanları arasında aktarım yapılacaktır. 

GG..  SSIINNAAVV  PPUUAANNLLAARRIINNIINN  OORRAANNLLAARRII  

K.T.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük 

Bölümlerine Özel Yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin başarı puanları tablo 4 e göre hesaplanacaktır. 

Tablo 4. Bölümleri Başarı Puanlarının Oranları 

PROGRAM
Sporculuk

Düzeyi
Koordinasyon TOPLAM

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 30% 70% 100%

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 70% 30% 100%
 

Özel yetenek sınavına 'Sporcu Özgeçmişi Dosyası' ile başvuracak adayların başarı puanları 

 

Tablo 5a: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması. 

TAKIM SPORLARI

Puan BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL

100

A Milli Takım ve Okullararası Dünya Şampiyonu (ISF) 

olmuş takımda kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

A, A2 Milli Takım ve Okullararası Dünya Şampiyonu 

(ISF) olmuş takımda kadrosunda yer almış olmak (1 

adet müsabaka cetveli).

A Milli Takım ve Okullararası Dünya Şampiyonu (ISF) 

olmuş takımda kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

A Milli Takım ve Okullararası Dünya Şampiyonu (ISF) 

olmuş takımda kadrosunda yer almış  olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

90
B Milli Takim kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

Ümit Milli Takım kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

1.Ligde play‐off a katılmış bir takımda oynamış olmak 

(ilgili müsabakalara ait 5 adet müsabaka cetveli

75

I.Basketbol Liginde, sezonu ilk üç takım arasında 

bitiren bir takımda oynamış olmak (İlgili sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli).

Süper Ligde, sezonu ilk üç takım arasında bitiren bir 

takımda oynamış olmak (İlgili sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli).

Süper Ligde, sezonu ilk üç takım arasında bitiren bir 

takımda oynamış olmak (ilgili sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli).

Genç Milli Takım kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

70
I. Basket Liginde oynamış olmak (Ligdeki son üç 

sezona ait 5 adet müsabaka cetveli).

Super Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona 

ait 5 adet müsabaka cetveli), 

U 20 Milli Takım kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

1.Ligde oynamış olmak (5 adet müsabaka cetveli), 

5.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

65
U 20 Milli Takım kadrosunda yer almış olmak (1 adet 

müsabaka cetveli).

1. Ligde, sezonu ilk üç takım arasında bitiren bir 

takımda oynamış olmak (ilgili sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli), U 19 Milli Takım kadrosunda yer 

almış olmak {1 adet müsabaka cetveli).

Süper Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona 

ait 5 adet müsabaka cetveli), Ümit Milli Takım 

kadrosunda yer almış olmak (1 adet müsabaka 

cetveli).

II.Ligde play‐off'a katılmış bir takımda oynamış olmak 

(ilgili müsabakalara ait 5 adet müsabaka cetveli), 

4.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

60
U 18 Milli Takım kadrosunda yer almış olmak {1 adet 

müsabaka cetveli).

1. Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli), U 18 Milli Takim kadrosunda 

yer almış olmak (1 adet müsabaka cetveli).

Uluslararası resmi bir turnuvada ilk üçe girmiş Genç 

veya U 18 Milli Takımı kadrosunda yer almış olmak (1 

adet müsabaka cetveli).

II.Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli), Yıldız Milli Takım kadrosunda 

yer almış olmak (1 adet müsabaka cetveli).

55

II.Basketbol Liginde oynamış olmak (İlgili sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli), 5.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

II.Ligde sezonu ilk üç takım arasında bitiren bir 

takımda oynamış olmak (ilgili sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli), U 17 Milli Takım kadrosunda yer 

almış olmak (1 adet müsabaka cetveli).

Genç veya U 18 Milli Takım kadrosunda yer almış 

olmak (1 adet müsabaka cetveli).

III.Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli), 3.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

50

U 16‐U 17 Milli Takım kadrosunda yer almış olmak 

(1 adet müsabaka cetveli), 4.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

II.Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet musabaka cetveli), U 16 Milli Takım kadrosunda 

yer almış olmak (1 adet müsabaka cetveli), teknik 

direktörlük belgesine sahip olmak.

1.Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli).

I.Lig PAF takımında oynamış olmak (Ligdeki son üç 

sezona ait 5 adet musabaka cetveli).

40
Yıldız (U 15) Milli Takım kadrosunda yer almış olmak, 

3.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

III.Ligde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 

adet müsabaka cetveli), U 15 Milli Takım kadrosunda 

yer almış olmak (1 adet müsabaka cetveli), A Lisans 

antrenörlük belgesine sahip olmak.

Yıldız Milli Takım kadrosunda yer almış olmak, 

4.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. 2.Ligde 

oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli).

Bölgesel deplasmanlı liglerde yer alan bir takımda 

oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli).

30

Milli Egitim Bakanliğı Liseler Türkiye Şampiyonluğu 

finaline katılmış olmak (ilgili müsabakalara ait 

müsabaka cetvelleri), 2.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

Super amatör, A 2 veya deplasmanlı gençler liginde 

oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona ait 5 adet 

müsabaka cetveli), Milli Eğitim Bakanlığı Liseler 

Türkiye Sampiyonluğu finaline katılmış olmak (İlgili 

müsabakalara ait müsabaka cetvelleri), B Lisans veya 

altı antrenörlük belgesine sahip olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Liseler Türkiye Şampiyonluğu 

finaline katılmış olmak (ilgili müsabakalara ait 

müsabaka cetvelleri), 3. veya 2.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Liseler Türkiye Şampiyonluğu 

finaline katılmış olmak (ilgili müsabakalara ait 

müsabaka cetvelleri), 2.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

20

Yerel liglerde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona 

ait 5 adet müsabaka cetveli), l.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

Süper Lig altı amatör liglerde oynamış olmak (Ligdeki 

son üç sezona ait 5 adet müsabaka cetveli). 

Yerel liglerde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona 

ait 5 adet müsabaka cetveli), l.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

Yerel liglerde oynamış olmak (Ligdeki son üç sezona 

ait 5 adet müsabaka cetveli), l.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak.

10
Okul takımlarında il Şampiyonası düzeyinde lisanslı 

sporcu olmak (Son üç yıla ait lisans belgesi).

Okul takımlarında il Şampiyonası düzeyinde lisanslı 

sporcu olmak (Son üç yıla ait lisans belgesi).

Okul takımlarında il Şampiyonası düzeyinde lisanslı 

sporcu olmak (Son üç yıla ait lisans belgesi).

Okul takımlarında il Sampiyonası düzeyinde lisanslı 

sporcu olmak (Son üç yıla ait lisans belgesi).
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Tablo 5b: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması. 

Puan Olimpik Dallar-1 Olimpik Dallar-2

100

Olimpik dallarda Dünya, Olimpiyad, 

Avrupa, Asya, Akdeniz, Karadeniz, 

Balkan ve Okul Sporlarında ilk üçe 

giren takım ve sporcularsporcular

Olimpik dallarda Dünya, Olimpiyad, 

Avrupa, Asya, Akdeniz, Karadeniz, 

Balkan ve Okul Sporlarında ilk üçe 

giren takım ve sporcularsporcular

90

75
Milli Takımlar kadrolarında yer almış 

olmak (1 adet müsabaka cetveli).

Milli Takımlar kadrolarında yer almış 

olmak (1 adet müsabaka cetveli).

70

65

60

55

50
Türkiye Şampiyonasında ilk üçe 

girmek

Türkiye Şampiyonasında ilk üçe 

girmek

40

30
Sporcu lisansına sahip olmak (Son üç 

sezona ait 3 adet müsabaka cetveli).

Sporcu lisansına sahip olmak (Son üç 

sezona ait 3 adet müsabaka cetveli).

20

Okul takımlarında il Şampiyonasi 

duzeyinde lisanslı sporcu olmak (Son 

üç yıla ait lisans belgesi), Antrenbrlük 

belgesine sahip olmak.

Okul takımlarında il Şampiyonasi 

duzeyinde lisanslı sporcu olmak (Son 

üç yıla ait lisans belgesi), Antrenbrlük 

belgesine sahip olmak.

10

Okul takımlarında il Sampiyonası 

düzeyinde lisanslı sporcu olmak (Son 

üç yıla ait lisans belgesi).

Okul takımlarında il Sampiyonası 

düzeyinde lisanslı sporcu olmak (Son 

üç yıla ait lisans belgesi).

İlgili spor dalında resmi olarak 

yarışmalara katıldığına ait belge.

Olimpik Dallar-1 Olimpik Dallar-2 NOT:

Atletizm Atıcılık

Boks Badminton

Güreş Bisiklet

Halter Cimnastik

Judo Eskrim

Taekwondo Kano 

Yüzme Kayak

Kürek

Masa Tenisi

Okçuluk

Tenis

Yelken

DİĞER OLİMPİK SPOR DALLARI
SPOR DALI OLMAYAN 

VEYA TABLODA 

BULUNMAYAN SPOR 

DALLARI

Spor dalı olmayan veya tabloda bulunmayan 

spor dallarında belge beyan edemeyen adaylar 

müracaat edebileceklerdir. Adayların bu aşama 

puanı sıfır (0) olarak değerlendirilecektir
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HH..  ÖÖZZEELL  YYEETTEENNEEKK  SSIINNAAVVII  PPUUAANNLLAARRIINN  HHEESSAAPPLLAANNMMAASSII  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2015-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

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. 

 

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

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

hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel 

Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa). YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-

P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel 

lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa). YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) 

2014-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2014-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile 

meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı puanları 2015-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Öğrenci 

Seçme Sınavı Kılavuzu'na göre hesaplanacaktır. 2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda, YP (Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni 

kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.] 

İİ..  SSOONNUUÇÇLLAARRIINN  İİLLAANNII  VVEE  KKEESSİİNN  KKAAYYIITT  

AA--PPRROOGGRRAAMMLLAARRAA  YYEERRLLEEŞŞTTİİRRMMEE  

Bölümlere öğrenci yerleştirmesi bu kitapçıkta belirlenen esaslar dahilinde Yüksekokul Yönetim 

Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır.  

Adayların bölümlere yerleştirilmesinde öncelikli olarak ilk tercihleri dikkate alınacaktır. Bölüm 

programlarına tablo 2 de belirtilen kontenjan sayısı kadar erkek ve kız öğrenci yerleştirilecektir.  

Adayların YP puanlarının eşit olması halinde; öncelikli olarak YGS puanına sonra OBP nı yüksek 

olan dikkate alınır. 

Birinci tercihlerini tutturamayan adaylar varsa ikinci tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. 

Herhangi bir bölüm de kesin kayıt hakkı kazanan aday diğer bölümün yedek listesinde yer alamaz. Kesin 

kayıt hakkını kazanan yedek aday da süresi içerisinde müracaat etmediği takdirde kayıt hakkını kaybeder.  
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine müracaat eden adaylar 

her iki bölümü de kazandıkları takdirde, kesin kayıt için hangi bölüme yerleştirilecekleri ön kayıt 

esnasında belirttikleri bölüm tercih sırasına göre yapılacaktır. İlk tercihini kazanamayan adayın ikinci 

tercihine bakılacaktır. 

Asil aday kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmadığı takdirde yerine ilk sırada bulunan yedek 

adaya kayıt hakkı verilir. Yedeklerin yerleştirilmesi kayıttaki tercih sırasına göre yapılacaktır. Yedek 

listesinden bir programa kayıt hakkı elde eden aday, süresi içerisinde müracaat etmediği takdirde diğer 

tüm programlardaki kayıt ve yedeklik haklarını da kaybeder. 

Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye 

dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

BB--SSIINNAAVV  SSOONNUUÇÇLLAARRIINNIINN  İİLLAANNII  

Sınav sonunda kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğünce ilan edilir. 

Özel Yetenek Sınavı sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 

onayından sonra belirlenen bir tarihte açıklanır. Özel Yetenek Sınav sonuçları Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Fatih Yerleşkesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda her bölüm için ayrı 

ayrı olmak üzere duyurulur. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz. 

Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edilmesinden sonraki 24 saat içinde Yüksekokul 

Müdürlüğüne şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme 

konulmayacaktır 

CC--KKEESSİİNN  KKAAYYIITT  

Özel yetenek sınavı sonunda, adayın elde ettiği yerleştirme puanı (YP) ve bölüm / bölümler için 

yapmış olduğu tercih sırası göz önünde bulundurularak en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama 

yapılır.  

Asıl listeye giren adayların kayıtları KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca akademik takvimde 

belirtilen tarihleri arasında yapılacaktır.  

Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt 

haklarını kaybederler.  

Kontenjan açığı olduğu takdirde; kayıtlar bittiği gün saat 17.30 dan sonra yapılacak ilanlara göre 

yedek listeden sıra ile kontenjan doluncaya kadar kayıt yapılacaktır. 

Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar KTÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web 

sayfasından ilan edilerek en yüksek YP puanı bulunan yedek adaylardan başlanarak kontenjanlar 

doluncaya kadar yerleştirme yapılacaktır. 

KTÜ akademik takvimde belirtilen yerleştirme takvimi sonunda kontenjanlar dolmasa öğrenci 

alımı yapılmaz. 

1. Kesin kayıt için istenen belgeler; 

1. YGS sonuç belgesi, 

2. Lise Diploması (Aslı), 

3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (2 adet), 

4. İkametgâh belgesi, 

5. Katkı payının ödendiğine dair banka dekontu.  

6. Askerlik İlişiksiz Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek 

Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge). 
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7. Onaltı (16) Adet Vesikalık Fotoğraf Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine 

uygun 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (bayanlar düzgün bir kıyafetle çekilmiş resmi evraklarda 

kullanılacak vesikalık fotoğraf, Erkekler sakalsız, gömlek ve kravatlı resmi evraklarda kullanılacak 

vesikalık fotoğraf). 

8. Sağlık Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık 

Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış 

heyet raporu). 

Önemli Not:  Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler 

ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse 

edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. 

 

JJ..  ÖÖZZEELL  YYEETTEENNEEKK  SSIINNAAVVII  UUYYGGUULLAAMMAA  KKUURRAALLLLAARRII  

• Her adaya ön kayıt esnasında üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Kayıt Formu verilir. Sınava 

girecek adaylar yanlarında Sınav Kayıt Formu ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (nüfus 

cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu 

belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

• Adaylar sınavda, kendilerine verilen göğüs numaraları ile katılmak zorundadır. Adayların göğüs 

numaraları ön kayıt bitimini takip eden günde KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 

internet sayfasından ilan edilecektir. Sınav giriş sırasını kaçırıp geçerli bir mazereti (emniyet, 

jandarma, sağlık kuruluşu raporları) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

• Adaylar, sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaklardır. 

• Tüm adaylar Beceri-Koordinasyon Testine girmek zorundadırlar. Adayın bu testten elde ettiği en 

iyi derece, baş vurduğu her bir program için değerlendirmeye alınacaktır. 

• Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri ile gireceklerdir (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, 

forma, vb). Adaylara sınav günü verilen göğüs numaralarının, testlere giriş sırasında giysilerinin 

göğüs kısmına açıkça görülecek şekilde takılması zorunludur. Göğüs numarası olmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

• Koordinasyon Parkurunu tamamlayan adayların sınav dereceleri, sınav komisyon başkanı 

tarafından imza karşılığı kendilerine verilir.  

• Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına 

uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan adaylar, sınav 

komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilerek haklarında yasal işleme başlanacaktır. 

• Adaylar, herhangi bir istasyondaki test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak 

yaparlar. İtirazlar aday sınavını bitirdikten en geç bir saat içerisinde yapılmalıdır. Zamanında 

yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır. 

• Sınavlar sırasında Üniversitemiz tesislerine yada araç gereçlerine kasıtlı olarak zarar verenler 

hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
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KK..  BBEECCEERRİİ--KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  TTEESSTTİİ  

Beceri - Koordinasyon Testi, adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup, spor 

salonunda hazırlanan parkurda belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış tekniği ile yapılarak bilgisayar 

destekli fotosel ile ölçülecektir.  

Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama derecesi saniye 

olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Koordinasyon sınavı şekil 1' de belirtilen parkura göre 

aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır. 

a) Aday işaretle yüksek çıkış tekniği ile belirlenen çizgi gerisinden başlar. 

b) Önce minder üzerinde öne takla atar ve ayağa kalkarak 3600  burgu dönüşü yapar. 

c) Sonra, 1.10 m aralıklarla dizili olan 5 engelden 3 ünün üzerinden 2 sinin altından geçer 

(Engellerin 3 ü alçak 2 si yüksektir, Aday 1. 3. ve 5. engellerin üstünden (40 cm), 2. ve 4. 

engellerin altından (90 cm) geçmek zorundadır. 

d) Sonra, yerde siyah ve kırmızı renkle işaretli olan noktalar üzerinde 2 m ara ile duran ayrı 

renklerdeki toplardan; sırası ile 

e) Siyah topu alarak kasaya koyar,  

f) Kırmızı topu kasaya koyar,  

g) Siyah topu kasadan alır ve siyah noktaya koyar,  

h) Kırmızı topu kasadan alır ve kırmızı noktaya koyar.  

i) Aday topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar bulunması gereken yerde olmadığı 

takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir, 

j) Sonra, aday kasa içerisinde bulunan 3 hentbol topundan birisini alır ve duvardaki kare hedefe 

(Zeminden 150 cm yükseklikte 1 x 1,5 m. ebadında) tek ya da çift elle 3 kez isabetli atış yapar ve 

tutar. Her bir atışın geçerli olabilmesi için hedeften dönen topun tutulması gerekmektedir. Atışlar 

sırasında ayak çizgiyi geçmeyecektir. Hedefe atış sırasında top elden kaçırılırsa aynı top 

yakalanmaya çalışılmadan kasadan yeni bir top alınarak kalınan yerden devam edilir. Aday son 

atıştan sonra topu kasanın içine koymak zorundadır. 

k) Sonra aday, 30 cm. yüksekliğindeki bank üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve sola sıçrama yapar. 

Aday başlangıç pozisyonunda ilk sıçramaya istediği yönden tek ayakla başlayabilir. 

l) Daha sonra aday, l m. aralıklarla dizili direkler arasından slalom koşusu yapar. Aday engelleri 

elle çekip-iterse veya slalom sırasını atlarsa geri dönerek hatayı yaptığı yerden itibaren parkura 

devam eder. 

 

11..  BBEECCEERRİİ--KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  TTEESSTTİİNNEE  AAİİTT  ÖÖNNEEMMLLİİ  NNOOTT  

Adayların koordinasyon derecesi tablo 6 da belirtilen tabloya göre puanlanacaktır. 

Adaya Koordinasyon parkurunda 2 hak verilecektir.  

Adayın yaptığı en iyi derece esas alınacaktır. 

Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir.  

Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun tekrarı yapılacaktır. 

İkazlara uymayan adaylara yukarıda belirtilen hususlarda yapılan her hata için iki saniye ceza 

ilave edilecektir.  

Aday parkurda iki den çok kasıtlı hata yaparsa bu aşamada diskalifiye edilerek sıfır (0) puan 

verilecektir. 
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Şekil 1: Koordinasyon Parkuru 
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Tablo 6;  Beceri-Koordinasyon Testi Derece Ve Puan Tablosu 

PARKUR DERECE VE PUANLARI (BED.EĞT.VE SPOR ÖĞR.BÖL.)

KIZLAR ERKEKLER

Sıra Derece
Ham

Puan

% 30

Puan
Derece

Ham

Puan

% 30

Puan

1 30,00 100 30,00 25,00 100 30,00

2 30,50 96,67 29,00 25,50 96,67 29,00

3 31,00 93,33 28,00 26,00 93,33 28,00

4 31,50 90,00 27,00 26,50 90,00 27,00

5 32,00 86,67 26,00 27,00 86,67 26,00

6 32,50 83,33 25,00 27,50 83,33 25,00

7 33,00 80,00 24,00 28,00 80,00 24,00

8 33,50 76,67 23,00 28,50 76,67 23,00

9 34,00 73,33 22,00 29,00 73,33 22,00

10 34,50 70,00 21,00 29,50 70,00 21,00

11 35,00 66,67 20,00 30,00 66,67 20,00

12 35,50 63,33 19,00 30,50 63,33 19,00

13 36,00 60,00 18,00 31,00 60,00 18,00

14 36,50 56,67 17,00 31,50 56,67 17,00

15 37,00 53,33 16,00 32,00 53,33 16,00

16 37,50 50,00 15,00 32,50 50,00 15,00

17 38,00 46,67 14,00 33,00 46,67 14,00

18 38,50 43,33 13,00 33,50 43,33 13,00

19 39,00 40,00 12,00 34,00 40,00 12,00

20 39,50 36,67 11,00 34,50 36,67 11,00

21 40,00 33,33 10,00 35,00 33,33 10,00

22 40,50 30,00 9,00 35,50 30,00 9,00

23 41,00 26,67 8,00 36,00 26,67 8,00

24 41,50 23,33 7,00 36,50 23,33 7,00

25 42,00 20,00 6,00 37,00 20,00 6,00

26 42,50 16,67 5,00 37,50 16,67 5,00

27 43,00 13,33 4,00 38,00 13,33 4,00

28 43,50 10,00 3,00 38,50 10,00 3,00

29 44,00 6,67 2,00 39,00 6,67 2,00

30 44,50 3,33 1,00 39,50 3,33 1,00

31 45,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00  

PARKUR DERECE VE PUANLARI (ANT.EĞT. BÖL.)

KIZLAR ERKEKLER

Sıra Derece
Ham

Puan

% 70

Puan
Derece

Ham

Puan

% 70

Puan

1 30,00 100 70,00 25,00 100 70,00

2 30,50 96,67 67,67 25,50 96,67 67,67

3 31,00 93,33 65,33 26,00 93,33 65,33

4 31,50 90,00 63,00 26,50 90,00 63,00

5 32,00 86,67 60,67 27,00 86,67 60,67

6 32,50 83,33 58,33 27,50 83,33 58,33

7 33,00 80,00 56,00 28,00 80,00 56,00

8 33,50 76,67 53,67 28,50 76,67 53,67

9 34,00 73,33 51,33 29,00 73,33 51,33

10 34,50 70,00 49,00 29,50 70,00 49,00

11 35,00 66,67 46,67 30,00 66,67 46,67

12 35,50 63,33 44,33 30,50 63,33 44,33

13 36,00 60,00 42,00 31,00 60,00 42,00

14 36,50 56,67 39,67 31,50 56,67 39,67

15 37,00 53,33 37,33 32,00 53,33 37,33

16 37,50 50,00 35,00 32,50 50,00 35,00

17 38,00 46,67 32,67 33,00 46,67 32,67

18 38,50 43,33 30,33 33,50 43,33 30,33

19 39,00 40,00 28,00 34,00 40,00 28,00

20 39,50 36,67 25,67 34,50 36,67 25,67

21 40,00 33,33 23,33 35,00 33,33 23,33

22 40,50 30,00 21,00 35,50 30,00 21,00

23 41,00 26,67 18,67 36,00 26,67 18,67

24 41,50 23,33 16,33 36,50 23,33 16,33

25 42,00 20,00 14,00 37,00 20,00 14,00

26 42,50 16,67 11,67 37,50 16,67 11,67

27 43,00 13,33 9,33 38,00 13,33 9,33

28 43,50 10,00 7,00 38,50 10,00 7,00

29 44,00 6,67 4,67 39,00 6,67 4,67

30 44,50 3,33 2,33 39,50 3,33 2,33

31 45,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00  

 


