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BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 2019 TYT Sınav Sonuç Belgesi
3. En az lise veya dengi okuldan mezun veya mezun olma durumunda olmak,
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk
körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,
5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,
6. Başvurular http://ozelyetenek.ksu.edu.tr/Aday/AdayKayit.aspx adresinden online olarak
yapılacak olup istenilen bilgiler/belgeler sisteme aday tarafından yüklenecektir.
7. 2019 yılı TYT puanından 180 ve üzeri, Milli Sporcularda ise 150 ve üzeri puan almış olmak.
8. Milli Sporcu Belgesi ıslak imzalı olmak.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT
puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir
yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
a) Bedensel engelli adaylarda;
-Dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme,
-Bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinimsel paralizisi
olanlardan, başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma,
-Dizaltı (transtibial)veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme (aktivite
düzeyi K4),
-Dizüstü (transfemoral) veya dizde zartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağımsız ve desteksiz
hareket edebilme (aktivite düzeyi K4),
-Spinal kord yaralanması, spina bifida vb sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve veya motor
kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,
-Aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3’ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya mobilite
kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle ellerine yardımcı cihaz
almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4).
b) İşitme engelli adaylarda;
İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okuma ile iletişimini sağlıklı
kurabilenler, vestibular aparey veya denge merkezinde hasar olmaması (Sağlık Kurulu raporunda
belirtilmelidir).
c) Görme engelli adaylarda;
Sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olma.

d) Zihinsel engelli adaylarda;
“Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olduğunu belgelemek.
e) Yaygın gelişim bozukluğu olan engelli adaylarda;
Yüksekokulumuzca yapılacak iletişim becerileri testinde başarılı olma. Engel durumlarını
belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Yüksekokulumuz
komisyonunca değerlendirilecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum
olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.
Not: Engelli Sporcu kontenjanına başvuracak adayların ÖSYS kılavuzunda yer alan engellilik
durumlarını belirtir ilgili resmi kurumca düzenlenen belge, Engelli milli sporcu başvurusu yapan adaylar
için ilgili federasyonlardan ıslak imzalı Milli Sporcu Belgesi.
Adayların ilgili spor dalında en az üç yıllık lisanslı sporcu olduklarını gösteren lisansta / ilgili kurumca
verilen belgede en az üç farklı yarışma sezonuna ait üç vize olmalıdır. Lisans belgesindeki son vizenin özel
yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önceki tarihli olması gerekir. Bununla birlikte ilgili sezonlarda en az
bir müsabakaya ait ilgili kurumca verilen katılım belgesi ibraz edilmesi zorunludur (Spor Genel Müdürlüğü,
Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden /temsilciliklerinden).
(Engelli adaylar için parkur düzenlenmesi adayın engel durumuna göre komisyon kararı ile yeniden
düzenlenebilir.)
ONLİNE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca
olmadığını belirten (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu
istenecektir),
2. Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olan adayların
durumlarını gösterir belge, (30.03.2012 tarihi ve önceki yıllarda mezun olanlar.)
3. 4.5x6 ebadında 1 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını
zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),
4. Resimli Nüfus Cüzdanı,
5. 2019 TYT sonuç belgesi,
6. Lise diploması veya mezun durumunda olan adayların durumlarını gösterir belge.
ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 22-23-24-25 Temmuz 2019 tarihlerinde online yapılacak olup 25 Temmuz 2019 tarihinde
saat 17:00’de sistem kapanacaktır.
SINAV TARİHİ
Özel Yetenek Sınavı 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 08:00’de başlayacak olup adaylar sıra numarasına
göre sınava alınacaktır.
SINAV YERİ
Özel Yetenek Sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor
Salonunda yapılacaktır.
ONLİNE BAŞVURU İÇİN ADRES VE DANIŞMA İLETİŞİM NUMARALARI
Adres

: Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi
Onikişubat / Kahramanmaraş

Danışma için telefon :

0 344 300 2185
0 344 300 2193
0 344 300 4716

