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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)’nun Antrenörlük Eğitimi, Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği lisans programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için özel 
yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.   
 

1. Başvuru ve Sınav Tarihi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na ilişkin başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1: Önemli Tarihler  

Tarih Açıklama Yer 

25 Temmuz-5 Ağustos 2016* Başvuru Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

10-14 Ağustos 2016 Özel Yetenek Sınavı BESYO Spor Salonu 

* Başvurular mesai saatleri içerisindeki  (Sabah 09.00-12.00; Öğle 13.00-16.00) belirtilen saatlerde yapılacaktır. 

 

2. Kontenjanlar* 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği 
Lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjan dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 2: Programlar ve Kontenjanlar 

Program Adı 
 Milli Sporcu 

TOPLAM 
Kadın Erkek Kadın Erkek 

Antrenörlük Eğitimi 9 18 1 2 30 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 18 27 2 3 50 

Spor Yöneticiliği 9 18 1 2 30 

* 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik yapılması halinde, yeni kılavuzdaki 
bilgiler esas alınacaktır. Milli sporcular genel kontenjanın %10’luk dilimini oluşturacaktır.  

 

3. Başvuru Koşulları 
 T.C. Vatandaşı olmak, 

 2016 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na girmiş olmak, 

 Liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular 
için YGS puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) herhangi birinden en az 180,000 
puan ve üzeri puan almış olmak, 

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

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
 Başvuru Formu (Kayıt sırasında verilecektir.), 

 Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır.), 

 2016 YGS Sonuç Belgesinin fotokopisi, 

 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.), 

 Milli sporcular için olimpik branşların (http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/OlimpikSporDallari) 
birinden olmak koşuluyla, ilgili federasyondan veya Gençlik ve 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.) ve üç (3) 
adet uluslararası düzeyde müsabaka cetveli,  

 Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 
Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu,  

 Başvuru belgelerinin doğruluğuna dair taahhütname, 

 İletişim Bilgi Formu. 
 
Adaylar, 3 (üç) programa da başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri, belirtilen yer ve tarihler arasında adayın 
kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/OlimpikSporDallari
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5. Genel Hükümler 
 Adayların Özel Yetenek Sınavı başvuru formunda belirttikleri bilgiler, 08.08.2016 tarihinde KTÜ Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfasında (www.besyo.ktu.edu.tr) yayınlanacaktır. Adayların bu 
bilgileri kontrol etmeleri, bilgilerinde herhangi bir hata olması durumunda ise 08-10 Ağustos 2016 
tarihleri arasında bir dilekçe ile KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurmaları 
gerekmektedir.  

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları 10-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında KTÜ 
Fatih Yerleşkesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda yapılacaktır. Sınav uygulama 
programı, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet 
sayfasından (www.besyo.ktu.edu.tr) duyurulacaktır. 

 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2016-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 
Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu gereği, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre; 
Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.  

 Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği programlarına müracaat 
eden adaylar, Özel Yetenek Sınavı kapsamında Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)’ne tabi tutulurlar. 
BKT’nden elde edilen skorlara göre derecesi en iyilerden başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan 
sonra belirtilen kontenjanların üç (3) katı kadar aday seçilir. Bu adayların dışında kalan adayların BKT 
skorları değerlendirmeye alınmaz. 

 
Tablo 3: Yerleştirme Puanı Değerlendirilmesine Alınacak Aday Sayıları 

Program Adı 
 Milli Sporcu 

TOPLAM 
Kadın Erkek Kadın Erkek 

Antrenörlük Eğitimi 27 54 3 6 90 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 54 81 6 9 150 

Spor Yöneticiliği 27 54 3 6 90 

 

 Seçilen adayların BKT’nden elde ettikleri skorların standart puana dönüştürülmesi ile adayların Özel 
Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP) belirlenir. Her bir adayın ÖYSP Standart puanı (ÖYSP-
SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2016 YGS Puanı göz önünde bulundurularak; 2016-ÖSYS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre adayın Yerleştirme 
Puanı (YP)  hesaplanır [2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, YP 
(Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.]. 
Bu hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan sonra 
Kontenjan bölümünde belirtilen sayı kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Adayların YP 
puanlarının eşit olması halinde; eşit puanlı adayların kendi aralarında sıralaması 2016 YGS puanlarına 
göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi aralarında 
OBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP puanlarının 
her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelenin öncelikli olarak sıralamaya dâhil edilmesi yoluyla ilan 
edilen kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir. Hesaplanan YP puanları, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilir. 

 Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması, 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda belirlenen esaslara göre yapılır [2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda, YP (Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni kılavuzdaki bilgiler 
esas alınacaktır.].  

 Kesin kayıt işlemleri, belirlenen tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile KTÜ 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 2016 Özel 
Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alacak esaslara göre belirlenen gün ve saatler arasında ek yerleştirme 
yapılacaktır.  

 Ek yerleştirmede, birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday (varsa) diğer tercihlerinin asil ya da 
yedek listelerinde yer almayacaktır. İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday, birinci tercihinin 
yedek listesinde yer alabilecek, (varsa) üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacaktır. 
Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci ve ikinci tercihlerinin yedek listesinde yer 
alabilecektir. Herhangi bir programda kontenjanların dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar 
ilgili programdaki diğer adayların kontenjanına aktarılır.  
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