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ÖNSÖZ 

 

 

Spor, beden ve ruh gelişiminin yanı sıra bireysel ve uluslararası ilişkilerdeki giderek artan önemi 

dolayısıyla artık zamanımızda çok önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Sporla ilgili eğitim ve öğretimin bilimsel 

yaklaşımla ele alınması, gençlerin yeteneklerinin daha iyi geliştirilmesine, iyi ruh ve beden sağlığı kazanmalarına 

imkân vermektedir. Hızla gelişen ve pek çok yönden çağı yakalamış olan ülkemiz toplumunun spora verdiği önem 

de gittikçe artmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde spor eğitimcilerine de artan şekilde bir talep vardır. 

Sevgili Gençler, Özel Yetenek Giriş Sınavımızda insan etkisine imkân vermeyen, elektronik sistemlerin 

ölçüm yaptığı, zaman ve sayısal değerlere dayalı objektif değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Amacımız 

sizleri, ortaya koyabildiğiniz performanslarınıza göre en hassas şekilde, en iyiden itibaren sıralamak ve 

kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Yüksekokulumuza almaktır. Tüm adaylara, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi eğitim-öğretim kadrosu olarak gönülden başarılar dilerim. 
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ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR 
 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 
Kız, 35 Erkek olmak üzere 60 öğrenci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 15 Kız, 25 Erkek olmak üzere 40 öğrenci 
Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır. Başvuru şartları ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
2. Tüm Liseler için 2016-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 200 ve üzeri puan almış olmak, 
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk 
körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak, 
4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak. 
5. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu (Başvuru esnasında verilecektir.) 
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını 

gösterir (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu istenecektir.), 
3.  Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olanların 

durumlarını gösterir belge, 
4. 4.5x6 ebadında 2 adet son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak 
netlik ve görünümde olmalıdır), 
5. Resimli Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ile birlikte), 
6. Sportif Kariyer (Özgeçmiş)  puanından yararlanmak isteyen adayların hangi spor branşından olduğuna 
bakılmaksızın olimpik spor branşlarından elde edilmiş ve durumlarını belirtir belgelerinin 2016 yılı içerisinde 
alınmış aslı yada noter tasdikli sureti (Dereceler, 2011-2016 yılları arasında elde edilmesi durumunda geçerli kabul 
edilecektir. İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler SGM ya da illerde GHSİM’leri 
tarafından onaylı olmalıdır. Uluslararası yarışmalara katılmış sporcuların belgeleri ilgili Federasyon 
Başkanlıklarından alınacaktır.). Spor özgeçmişi olmayan adayların Sporcu Kariyer Puanları 0 (sıfır) alınarak 
değerlendirmeye katılacaktır. Puanlama hakkında bilgiler sınav kılavuzunda belirtilmiştir. 
 
 
BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ 
 Başvurular 30 Haziran, 1 ve 11 Temmuz 2016 tarihlerinde (üç gün) mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Sınav 
13 Temmuz 2016 tarihinde saat 8.00’da başlayacaktır. 
 
BAŞVURU ADRESİ ve SINAV YERİ 
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, 
Kahramanmaraş, Danışma için telefon: 0 344 280 2184, 2185, 2210 
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A. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU SÜRECİ VE SINAV SİSTEMİ AÇIKLAMASI   
 
A 1. GENEL BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU  
 Bu parkurda bayanlarda 75 sn.den, erkeklerde 60 sn.den daha fazla sürede parkuru tamamlayan adaylar 
puan alamayacaklardır. Adaylar istasyonda belirtilen hataları yaparsa her hatası için derecesine 1sn. eklenecektir. 
 
İstasyon 1: Paralel Aletinden Geçiş İstasyonu:  Başlama fotoselinden geçen aday Paralel aletinin barından güç alarak sıçrayıp vücudu yukarı çekerek 
paralel barlarının üzerinden geçilecektir. 

Uyarı: 2 hak tanınacaktır, yapamadığı takdirde düz geçilecektir. 
 
İstasyon 2: Futbol Serisi İstasyonu: Aday kutu içerisinde bulunan futbol topunu ayağı ile alarak huniler arasından sağ ve/veya sol ayağı ile 
topu sürüp (dripling) ölçüleri belirlenmiş kaleye sağ ve/veya sol ayakla üç kez pas yaparak dönen topla huniler 
arasından dripling yaparak topu kutuya bırakıp diğer istasyona geçecektir. 

Uyarı: Aday hareket serisini gerektiği şekilde tamamlamak zorundadır. Top sürme esnasında hunileri 
atlaması durumunda harekete hatanın başladığı noktadan tekrar başlamak zorundadır. Duvar ile paslaşma anında 
tekrar topa vurabilmek için topun vuruş çizgisinin gerisine geçmesi sağlanacaktır. 

1 Saniye cezası uygulanacak durumlar: Topa el ile müdahale etmesi durumunda, Topun pas çizgisinden 
geriye geçmeden yapılan vuruşlarda, İstasyon bitişinde topun kutuya bırakılmaması durumunda, 

 
İstasyon 3: Denge Aletinde Koşu İstasyonu: Aday denge aleti üzerinde başlama ve bitiş noktası olarak belirlenen iki kırmızıçizgi arasında koşarak 
hareketi gerçekleştirecektir. 

Uyarı: Geçiş esnasında aday denge aletinden düşerse harekete tekrar başlama noktasından başlayacaktır. 
 

İstasyon 4: Basketbol Serisi İstasyonu Aday kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alarak sağ veya sol el ile slalom çubuklarının arasından 
top sürerek potaya turnike ile isabetli atış yapacaktır. Hareketin sonunda top belirlenen kutuya bırakılacaktır. 

Uyarı: İsabetli basket atışı olmadığı durumda isabetli atış için 2 hak daha verilecektir. Verilen iki hakta 
turnike yapma zorunluluğu yoktur. Hareket sonunda topu aldığı kasaya tekrar koyarak diğer istasyona geçecektir. 
İstasyon bitişinde topun kutuya bırakılmaması durumunda 1 saniye cezası verilecektir. 

 
İstasyon 5: Sıçrama Sehpası İstasyonu: Aday sıçrama sehpası üzerinden belirlenen sıraya uyarak tüm noktaları çift ayak sıçrayarak geçecektir. 

Uyarı: Tek ayak sıçrayan adayın sıçraması geçerli sayılmayacak ve aday hata yaptığı noktaya tekrar 
döndürülerek çift ayak sıçraması istenecektir. 
 
İstasyon 6: Top Değiştirme İstasyonu: Aday A ve B noktalarında bulunan kasa içerisindeki farklı topları her seferinde bir tane olmak koşulu ile 
file üzerinden geçirerek yer değiştirecektir. 

Uyarı:  Bu istasyonda topları yer değiştirirken ortada bulunan filenin üzerinden geçirerek yere düşmeden 
diğer tarafta yakalaması gerekmektedir. Eğer top yere düşerse topu alıp harekete devam edecektir. Aldığı kasaya 
koyup tekrar başlaması gerekmektedir. Topların kasanın içerisine konması gerekmektedir. Eğer toplar kasa 
dışarısına çıkarsa, aday topu kasa içerisine konması için uyarılacaktır. 

 
İstasyon 7: Kasada Düz Takla Aday kasadan düz takla atarak hareketi gerçekleştirecektir. 

Uyarı: 2 hak tanınacaktır, yapamadığı takdirde düz geçilecektir. 
 

Aday, hareket serilerinin sıralı şekilde tamamlanması ile bitiriş fotoselinden geçerek kronometrenin 
otomatik şekilde durması ile parkuru tamamlayacaktır. 
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A 2. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ VE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR 
KARİYERİ PUAN KRİTERLERİ 

 
KATEGORİ SPOR KARİYERİ SINIFLANDIRMALARI PUAN  
1. Olimpiyat-Dünya- Avrupa-Akdeniz oyunlarına katılmış olmak, 100 
2. Liseler Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmış olmak, 90 

3. 
Balkan şampiyonalarında ilk üç dereceden birini almış olmak, 
Ferdi veya takım sporlarında Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceden birini almış 
olmak (üniversitelerarası yapılan şampiyonalar hariç) 
Liseler Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye sahip olmak, 

70 

4. I., II., Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli), Üniversiteler Türkiye 
şampiyonası veya ÜNİLİG düzeyinde ilk üç dereceden birini almış olmak,  45 

5. III., Lig de yer almak, Bölgesel Amatör Ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli), 40 
6. Amatör ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli), 30 
7. Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli), 10 
 
Sınavın başlamasından 1 gün önce kabul edilen belgeler puan tablosu ile karşılaştırılarak, geçerli puanlar 
ilan edilecek ve değerlendirme sonuçlarına itiraz kabul edilmeyecektir.  

1. Bu alanda teslim edilecek belgeler adayların hangi spor branşından olduğuna bakılmaksızın OLİMPİK 
spor branşlarından elde edilmiş olacaktır. 

 
2. Belgeler, 2016 -2011 yılları arasında elde edilmesi durumunda geçerli kabul edilecektir.  

 
3. Adayların, başvuru sırasında “Spor Kariyeri Puan Kriterinden” durumlarına uyan en yüksek puanı 

alabilecekleri belgeyi kayıt süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adayın dilekçesinde belirttiği 
belgesi dışında belge alınmayacak, değişim yapılmayacaktır. 

 
4. İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler,  SGM ya da illerde GHSİM’leri 

tarafından onaylı olmalıdır. Onaysız belgeler geçersiz sayılacaktır. 
 

5. Sporcu kariyeri belgelerinde “sahte veya yanlış, yalan beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem 
başlatılacak ve öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilecektir. 

 
6. Uluslararası yarışmalara katılmış sporcuların belgeleri ilgili Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

 
7. Spor özgeçmişi olmayan adayların Sporcu Kariyer Puanları 0 (sıfır) alınarak değerlendirmeye 

katılacaktır. 
 

8. Başvuru süresi dışında belge teslim alınmayacaktır. 
 

9. Puanlama tablosu kapsamı dışında kalan belgeler kabul edilmeyecektir.  
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B. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 
 
B 1. SAĞLIKLA İLGİLİ UYARI Katılacağınız Özel yetenek sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler, zihinsel ve ruhsal açıdan zorluklar 
içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli 
fiziksel aktiviteler olan dersleri içermektedir. Adayların sınav nedeniyle uğrayacakları ruhsal ve/veya bedensel 
herhangi bir sakatlık veya zarardan dolayı üniversitemiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu nedenle 
Yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması 
muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.   
B 2. SINAVLA İLGİLİ UYARI ve KURALLAR  

BELİRLENEN SINAV ALANLARINA ADAYLAR SINAV GİRİŞ BELGESİ VE ÖZEL KİMLİK BELGESİ 
İLE ALINACAK, ADAY DIŞINDA HİÇ KİMSE SINAV ALANLARINA ALINMAYACAKTIR. 

 
1. Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Ön kayıt sırasında kendilerine 

bildirilen sınav saatlerinden en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. 
2. Başvurular sırasında verilen fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesini getirmeyen adaylar sınava 

alınmayacaktır. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden adaylar, yenisini çıkarmak için bir dilekçe ile KSÜ 
Özel Yetenek Sınavı Kuruluna şahsen başvuracaklardır. 

3. Adaylar sınava spor kıyafeti ile katılacaktır (spor ayakkabısı, şort ve adaylara kayıt esnasında belirtilen 
numaralı beyaz tişört). Ayrıca, adaylar numaralı beyaz tişörtlerin herhangi bir yerine yazı ya da işaret sembol 
oluşturmayacaklar. Aksi durumda aday sınava alınmayacaktır.  

4. Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar daha sonra sınav hakkı verilmesi için geçerli 
olmayacaktır. 

5. Adaylar, sınava aday numarası sırasına göre alınacaktır. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat 
diliminde sınava gelmeyen adayın, sınava alınması ile ilgili mazeret durumu Özel Yetenek Sınav Kurulu 
tarafından değerlendirilecektir. 

6. Özel yetenek sınavının bitirildiği ana kadar sınava girmeyen adaylar, (Sağlık raporu vb.), herhangi bir hak talep 
edemezler, 

7. Sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların 
sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları sınav komisyonu tarafından tutanakla 
belirlendiği takdirde adayların sınavı geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Sınavda herhangi bir hileye başvurduğu saptanan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve hakkında yasal işlem 
yapılacaktır. 

9. Sınav esnasında teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde skoru belirlenemeyen 
adaylara sınav komisyonunun kararıyla bir hak daha verilir.  

10. Teste katılan ancak herhangi bir nedenle terk eden veya diskalifiye edilen adaylar, değerlendirmeye alınmazlar. 
11. Kapalı devre sınav yayını yapılacak olup, yayın adaylar ve yakınları tarafından izlenebilecektir. 
12. Sınav yerlerinde, tarihlerinde ve tüm sınavla ilgili aşamalarda zorunlu hallerde Sınav Komisyonu tarafından 

gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler adaylara Üniversite içindeki Sınav İlan Panosunda ve ilgili 
yerlerde duyurulacaktır. 

13. Adaylar parkur testi sonucu ile ilgili herhangi bir itiraz için ilgili testin bitiminden hemen sonra aynı gün (sınavı 
mesai saati sonunda bitenler bir sonraki gün) içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş Şubesi nezdindeki TR 28 0001 5001 5800 7300 
5772 71 nolu hesaba 50,00 TL yatırdığına dair makbuz ve dilekçe ile KSÜ Özel Yetenek Sınavı 
Koordinatörlüğüne başvuracaklardır.(Müracaatlar en geç adayın sınavının bitimini takiben 1 saat içinde 
yapılır.) Şikâyet konusu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Komisyonu tarafından 
incelenerek karara bağlanır. Gerekliyse kamera kayıtları tekrar izlenerek sonuç adaya bildirilir.  

14. Üniversitemizce Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimine giriş için yapılacak olan Özel 
Yetenek Sınavına başvuran adaylar bu kılavuzdaki yazılı kuralları peşinen kabul etmiş sayılırlar.  

 
 Dikkat! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme 
ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde 
değiştirilebilir.  
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C. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
Tablo 1. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Hesaplanmasında Oranlar (ÖYSP) 
 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
AŞAMALARI SPOR KARİYERİ PUANI 

GENEL BECERİ-
KOORDİNASYON 

PARKURU 
ÖYSP  

 
BÖLÜMLER Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) Katkı oranı (%) 
Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) Katkı oranı (%) Toplam 
Oranı 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü (ÖYSP) %20 %80 %100 

Antrenörlük Eğitimi  
Bölümü (ÖYSP) %60 %40 %100 

 
C 1. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ (ÖYSP) HESAPLANMASI 
 Eğitim bölümleri için, bölümün özelliğine göre yetenek sınavları Üniversitelerce hazırlanıp uygulanmakta 
ve sınav sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilmektedir. Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 
denilmektedir. Özel Yetenek Sınavı Genel Beceri-Koordinasyon Parkuru’nda yapılan dereceler en düşük süreden-
en uzun süreye kadar sıralanarak; 0-100 arası puana çevrildikten sonra, EK 3 deki formül kullanılarak standart 
puana dönüştürülecek, ÖYSP Tablo 1’deki oranlar kullanılarak Spor Kariyeri Puanı ile birlikte hesaba dahil 
edilecektir. Her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYS 2016 kitapçığında belirtilen formül ile 
hesaplanarak ilan edilecektir (Bkz. EK-1). 

 
C 2. TERCİH VE PUANLAMA 
 Her iki bölümü tercih eden adaylar tercih sırasına göre en yüksek puandan başlamak üzere tercih ettikleri 
bölümün kontenjanı kadar öncelikli tercih ettikleri bölümün kazananlar listesinde yer alacaktır. Her adaya 
başvurdukları bölüm için tercih sırasına göre başarı sırası verilecektir. Tercih sırasına göre kesin kayıt hakkı 
kazanan adaylar ilgili bölümün listesi dolana kadar sıralanarak yerleştirilecek, verilen süre içerisinde kesin kayıt 
yaptırılmadığı takdirde aday hakkını kaybedecek ve boş kalan kontenjana daha önce yerleştirilmeyenlerden tekrar 
başvuru alınacaktır.  

Her iki bölümü tercih eden adaylardan tercih sırası dikkate alınarak boş kalan kontenjan tamamlanana 
kadar yerleştirilmeye devam edilecektir. Kesin kayıt yaptıranlar veya kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar 
yerleştirilmiş sayılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlardan veya kazandığı halde kayıt yaptırmayanlardan dolayı 
oluşan boş kontenjan açıklandığında adayların bu haktan yararlanabilmeleri için belirtilen sürede şahsen bir 
dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede kayıt için müracaat edilmeyen haklar kullanılmış 
sayılarak yerine yeni müracaatlar alınacaktır.  

Sınav sonunda Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında puan türüne bakılmaksızın YGS 
puanının yüksekliği esas alınacaktır. 
 
C 3. ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE SIRALANMASI 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kızlarda ilk 

25 ve erkeklerde ilk 35 aday olmak üzere toplam 60 aday listede yer alacaktır. Asıl listeden kesin kayıt süresi 
sonunda kayıt yaptırmayan adayların yerine daha önce yerleştirilmemiş adayların başvurusu için gerekli duyurular 
yapılacaktır. 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak, eğer varsa engelli 
adaylarla birlikte ve kızlarda ilk 15 ve erkeklerde ilk 25 aday olmak üzere toplam 40 aday listede yer alacaktır. 
Asıl listeden kesin kayıt süresi sonunda kayıt yaptırmayan adayların yerine daha önce yerleştirilmemiş adayların 
başvurusu için gerekli duyurular yapılacaktır. 

 Not 1:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Milli Sporcu kontenjanı ayrıldığından Üniversitemizce Milli 
Sporcu kontenjanı kullanılmayacaktır.  
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EK – 1. ÖSYM - 2016 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ 
 
1. 1. YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE 
EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR? Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece 
adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. (bkz. 2016 ÖSYS Kılavuzu s. 27) 
 
1. 2. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca 
yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim 
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek 
sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır.  Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek 
için 2016-YGS'ye girmiş ve 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gereklidir. Bu 
programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların 
başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, bu karar basın-
yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları 
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim 
kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek 
duyurularda yer alacaktır.   Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eş değer lisans 
programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları 
zorunludur.  Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel 
yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.   

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek 
sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde 
yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim 
kurumlarınca yürütülecektir.  Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün 
yeteneklerinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların 
değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır. Özel yetenek 
sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm 
spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel 
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan 
formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları 
yapılır. . Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, 
uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek 
Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını 
(OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2016-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 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)  2016-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) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 
kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)   YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 
0,11 x OBP ) + ( 0,22 x 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 x YGS-P ) 2015-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. 2015-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.  
(bkz. 2016 ÖSYS Kılavuzu s. 25-29)  
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EK – 2 KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 1-2016 YGS sonuç belgesinin aslı, 
2- Diploma ve çıkış belgesinin aslı, 
3- Nüfus cüzdanının tasdikli örneği, 
4- İkametgâh ile ilgili belge, 
5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için durumlarını bildirir belge, 
6- 12 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır), 
7- Cumhuriyet savcılığından alınan sabıkalı olmadığına ilişkin belge, 
8- Tam teşekküllü Resmi Hastanelerden alınmış yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu. Tam teşekküllü Hastanelerden 
alınmış Sağlık Kurulu Raporunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için: Adayın “Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği yapmasında sakınca olmadığı” ifadesi yer alacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için: Adayın 
“Antrenörlük Eğitimi yapmasında sakınca olmadığı” ifadesi yer alacaktır. Adayların kesin kayıt yaptırmaları için 
istenilen ifadelerin belirtildiği Sağlık Kurulu Raporunu süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.  
 
Not 2:Kesin kayıtla ilgili belgeler güncel olarak ayrıca ilan edilecektir. 
 
 
 
EK – 3 GENEL BECERİ KOORDİNASYON TESTİ STANDART PUANI HESAPLANMASI 
 
 

  


