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Değerli adaylar;
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
programına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Bakanlar kurulu kararıyla
28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kurulmuş olan Gümüşhane Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor
Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere 4 bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Bu yıl beşincisini
gerçekleştireceğimiz Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 70 (yetmiş) normal, 11
milli olmak üzere 81 öğrenci alarak eğitim öğretim sürecine devam edecek olan Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, önümüzdeki yıllarda diğer bölümlere de öğrenci almayı planlamaktadır.
Sınavımızda, insan etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik sistemlerle ölçülen, zaman ve sayısal
değerlere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Sınavlar, Üniversitemiz yöneticilerince yakından takip
edilmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden gerçekleşmesi için bütün tedbirler alınmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen bu Kılavuzun yayımlanması ve
uygulanması Yükseköğretim Genel Kurulunun 06-07.12.2012 tarih ve 2012.29.1270-1271 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sizlere en hassas ve objektif değerlendirmeyi
yapmak üzere öğretim elemanlarımızca hazırlanmıştır. Sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bu
kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, Özel Yetenek Sınavında tüm adaylara başarılar dileriz.

Doç. Dr. Özgün KALKIŞIM
Müdür

İLETİŞİM BİLGİLERİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
GÜMÜŞHANE - TÜRKİYE

Tel: 0456 233 10 92, Faks: 0456 233 10 99 / 3900-3902-3906
e-posta: besyo@gumushane.edu.tr
Web: http://gumushane.edu.tr/
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1. ÖNEMLİ TARİHLER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na ilişkin önemli tarihler Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih
06 -24 Haziran 2016
18-22 Temmuz 2016
22 Temmuz 2016
01-05 Ağustos 2016
19-21 Eylül 2016
26-28 Eylül 2016

Açıklama
Online Sınav Başvurusu
Özel yetenek Sınavı
Asil ve Yedek Listelerin İlanı
Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
Yedeklerden Asıl Listeye Alınanların Kayıtları

İkinci Yedek Yerleştirme

Yer
http://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Gümüşhane Üniv. BESYO Yerleşkesi
Gümüşhane Üniv. İnternet Sitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. KONTENJANLAR
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına 70 (yetmiş) normal, 11 (onbir)
milli olmak üzere toplam 81 (seksenbir) öğrenci alınacaktır. Programa göre kontenjanların dağılımı Tablo-2’de
verilmiştir. Kontenjanların iki (2) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Tablo 2: Kontenjan Dağılımı

Program Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Öğrenci
Bayan
Bay
30
40

Kontenjan
Milli
Bay
Bayan
Erkek
7
4

TOPLAM
81

Not: Tablo 2’de belirtilen kontenjanlara yeterince başvuru olmaması durumunda bay ve bayan kontenjanları arasında
birinden diğerine kontenjan transferi yüksekokul müdürünün onayı ile yapılabilir.
3. BAŞVURU KOŞULLARI
* Başvurular http://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online yapılacaktır.
* T.C. Vatandaşı olmak,
* 2016 yılında YGS’ ye girmiş olmak,
* Spor lisesi mezunları (alan / kol / bölüm farkı gözetmeksizin) ve milli sporcular için YGS puanlarının herhangi
birinden en az 160,000 puan almış olmak
* Tüm lise mezunları için (alan / kol / bölüm farkı gözetmeksizin) YGS puanlarının herhangi birinden en az 200,000
puan almış olmak.
* Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Başvuru için gerekli evrakların tamamının elektronik ortamda online başvuru sistemine aktarılması ve başvuru işlemi
bittikten sonra başvuru onay belgesinin imzalı çıktısı (göğüs numarası alımı sırasında ibraz edilmelidir),
* Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır.)
* Orta Öğretim Başarı Puanını Gösteren 2016 LYS Sonuç Belgesi (Sadece YGS’ye girmiş olan adaylar da LYS sonuç
belgesini alabilir)
* Özel Yetenek Sınavına giriş ücretsizdir.
* Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (diploma veya belge üzerinde
alan / kol / bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet sınavı için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını
belgeledikleri taktirde başvuruda bulunabilirler),
* Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastahaneler dahil) alınacak “sağlıklı olduğunu gösterir” sağlık raporu,
* 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) ve 3 adet müsabaka cetveli
3

NOT: Başvuruda bulunacak olan milli sporculara ait spor branşları ve kontenjanlar Tablo 3’te verilmiştir.
* Başvuru için gerekli evrakların tamamı asılları veya noter tasdikli suretleri kesin kayıt esnasında ibraz edilmek
zorundadır. Online başvuruda sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretlerini kesin kayıt esnasında ibraz
etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavı geçersiz sayılan adaylardan boşalan kontenjan kadar yedek
adaylar kayıt hakkı kazanacaktır.
Başvuru işlemleri, belirtilen tarihler arasında http://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
a d r e s i n d e n online o l a r a k yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular g e çe r s i z say ı l a c a k t ı r .
Tablo 3. Milli Sporculara Ait Spor Branşları ve Kontenjanlar

Spor Branşı
Basketbol
Voleybol
Futbol
Hentbol
Kick Boks
Güreş

Kontenjan
Bay
1
1
2
1
1
1

Bayan
1
1
2
-

5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ
*Tüm adaylar başvuru işlemlerini http://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online
gerçekleştirecektir. Başvurulara ilişkin internet üzerinden herhangi bir duyuru yapılmayacaktır. Adayların internet
üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra başvuru onay belgesinin çıktısını almaları gerekmektedir. Başvuru ile ilgili
itiraz durumlarında bu belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 1 8 -22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Gümüşhane
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi’nde yapılacaktır. Başvuru yapacak aday sayısına göre sınav
tarihleri uzayıp kısalabilir.
*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.
*Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav programında, tarihinde, yerinde,
yönteminde ve öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yetkilidir.
* Yükseköğretim Genel Kurulunun 06-07.12.2012 tarih ve 2012.29.1270-1271 sayılı Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu’nda verilen formüle göre her bir adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanır. Her bir
adayın ÖYSP Standart puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2016 YGS Puanı (YGS-P) göz önünde
bulundurularak; 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu uyarınca Özel Yetenek Sınav
Kılavuzunda belirtilen şekilde adayın Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda en yüksek puandan
başlayarak adayların sıralaması yapılır. Adayların Yerleştirme puanlarının (YP) 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 dahil edilmesi yoluyla
ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir. Hesaplanan YP puanları Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce ilan edilir.
*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.
*Sınav bitiminde asil ve yedek adaylara ait listeler, sınav komisyonu onayından sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait kesin listeler ise Rektörlük onayından sonra
açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edilmesinden sonraki 48 saat içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına şahsen dilekçe ile itiraz edebilir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
*Yerleştirme işlemleri 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun 9. bölümünün 23. ve 24.
sayfalarında belirlenen esaslara göre yapılır [2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, YP
(Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.].
*2015-ÖSYS’de ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların
4

Ortaöğretim Başarı Puan (OBP)’ları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar bu durumlarını online başvuru
esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunanların o anki sınav sıralamaları geçersiz sayılarak sıralama
puanları yeniden hesaplanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan
programlarına 2015-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
*Kazananların kesin kayıtları 01 - 05 Ağustos 2016 tarihleri arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılır. Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler
arasında kesin kayıt yaptırmadıklarında, kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar ve
kesin kayıt yaptırıp daha sonra kayıtlarını sildiren adaylardan boşalan kontenjanlar 16 Eylül 2016 Cuma günü
Gümüşhane Üniversitesi internet sayfasında www.gumushane.edu.tr ilan edilerek, 19-21 Eylül 2016 tarihleri arası
mesai saatlerinde yedekler listesinden Yerleştirme Puanı sırasına göre doldurulur. Yedek listeden aday kayıtlarına
kontenjanlar doluncaya kadar devam edilir. Ancak yedek listeden aday kayıtları sırayla dolmazsa 2. yedek
yerleştirme kayıtları 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen şartlara bağlı kalarak gerçekleştirebilirler.
a) Özel Yetenek Sınavında görevli öğretim elemanları ve diğer görevliler, adayların yaralanmasından ya da
sakatlanmasından, herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.
b) Adaylar, sınavda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü birinci öğretime
başvurabilirler.
c) Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
d) Bu kılavuz Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun ilgili kurullarında
görüşülüp kabul edildiği tarih itibariyle Yüksek Öğretim Kurumu’nun kontenjan artırımına gitmesi halinde sınav
komisyonu gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
e) Bu klavuzda kullanılan terimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.
BESYO: Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
BEÖYS: Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
Birinci Öğretim Programı için “Beden Eğitimi Özel Yetenek Sınavı”.
YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı-Puanı.
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı.
BKT-SP: Beceri Koordinasyon Testi - Standart Puanı
YP: Yerleştirme Puanı.
Sınav Komisyonu: Gümüşhane Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen komisyon.
Sınav Üst Kurulu: Rektör veya Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ve BESYO’ dan bir Öğretim
üyesinden oluşur.
Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Rektörlük: Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü
Sınav Komisyonunun Görevleri
BEÖYS Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Adayların; Özel Yetenek Sınavları Programının tespiti, sınava girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi gerektiğinde
değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,
b) Sınav görevlilerinin belirlenmesi ve jürilerin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar tüm işlerin yürütülmesi, adayların itirazları
konusunda karar verilmesi,
e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,
f) Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması ve görevlendirilmesi,
g) Anlaşmazlık durumunda Sınav Üst Kurulu sorumlu ve yetkilidir.
6. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI
Her adaya sınavın ilk günü göğüs numaralarının dağıtılması esnasında (08:30 - 10:00 saatleri arasında) üzerinde fotoğrafı
bulunan bir Sınav Kimlik Kartı verilir. Sınava girecek olan adaylar yanlarında Sınav Kimlik Kartları ile resimli ve onaylı
özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu
belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınavın tüm aşamalarına, T.C. Vatandaşlık Numarasına göre belirlenip kendilerine verilen göğüs numarası sırası
ile katılmak zorundadırlar. Adayların göğüs numaraları ön kayıt bitimini takip eden gün Gümüşhane Üniversitesi’nin
internet sitesinde (www.gumushane.edu.tr) ilan edilecektir. Sınav giriş sırasını kaçırıp geçerli bir mazereti (Emniyet,
jandarma, sağlık kuruluşu raporları) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunmak zorundadır.
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Belirlenen tarih, saat ve grupta hazır bulunmayan aday sınava giriş hakkını kaybedecektir.
Adayların reflektörlü amblem bulunduran kıyafetler giymelerinden dolayı fotosel cihazının durması durumunda yeni hak
verilmeyecektir.
3 dakika içerisinde parkuru tamamlayamayan aday diskalifiye olacaktır.
Adayın başvurduğu programda gireceği sınavlar ve başarı puanının hesaplanması;
a) Tüm adaylar öncelikle Ön Eleme sınavına girmek zorundadır (milli sporcu kontenjanına başvuran adaylar hariç). Ön
eleme sınavına girmeyen adaylar, ikinci aşamaya grime haklarını kaybederler.
b) Ön eleme sınavında adaylara tek hak verilir ve Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Puanına (ÖEBKT-P) göre adaylar
sıralanır. İkinci Aşama Beceri - Koordinasyon Testine kontenjan dahilinde bayan ve bay adayların 4 (dört) katı aday
alınacaktır. Adaylara bu testten 2 hak verilir ve elde ettiği en iyi derece, program için değerlendirmeye alınır. Sınava
girmeyen aday “0” puan almış olarak değerlendirilir.
c) Testi bitiren adayların test skorları, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş kartlarına işlenir ve imzalanır.
Adaylar, test skorlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına işlenip işlenmediğini kontrol ettikten sonra sınav giriş
kartındaki ilgili bölümü imzalayıp sınav salonundan ayrılırlar.
d) Sınavlar sırasında Üniversitemiz tesislerine kasıtlı olarak zarar verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
e) 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 işlem başlatılacaktır.
f) Adayların uygulama sınavına yönelik her türlü itirazları dilekçe ile yazılı olarak Özel Yetenek Sınav Komisyonuna
yapılacaktır. Aday, itirazını sınavın bitimine kadar yapmak zorundadır.
7. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA PROGRAMI
Tablo 3: Özel Yetenek Sınavı Uygulama Programı
Tarih
Başlama Saati
Göğüs Numaralarının Dağıtılması
18 Temmuz 2016
08.30-10.00
Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi
18 - 19 Temmuz 2016
10.00
Beceri-Koordinasyon Testi
20 - 22 Temmuz 2016
09.00
Not 1 : Her sınav başlangıcında öncelikle bayan adaylar sınava alınacaktır.
Not 2 : Adaylar sınav günü ilan edilecek olan göğüs numarasına göre sınava alınacaktır. Hazır bulunan adayların
tamamı Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi’ne alındıktan sonra Beceri-Koordinasyon Testi yapılacaktır. BeceriKoordinasyon Testi başladıktan sonra hiçbir aday Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi için hak talep edemez.
Not 3 : Göğüs numaralarının dağıtımı tabloda belirlenen saatlerin dışında yapılmayacaktır. Zamanında göğüs
numarası almayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.
8. UYGULANACAK TESTLER
Başlangıç ve bitiş zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü sınavımızda, sırasıyla; Ön Eleme Beceri Koordinasyon testi ve İkinci aşama da ise Beceri - Koordinasyon testi yer almaktadır. Aday, her test için başlangıç
çizgisinin 100 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Adayın
başlangıç çizgisini geçmesiyle birlikte elektronik kronometre otomatik olarak çalışmaya başlar. Adayın çıkış çizgisinden
başlamaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek
testi bırakması durumunda aday hakkını kullanmış kabul edilir ve adayın test skoru değerlendirmeye alınmaz. Aday
testlere belirtilen kapılardan giriş ve çıkış yapmak zorundadır.
Testlerde “Hata” komutu alan aday, ilgili hakem uyarısı ile hatanın başladığı etabın başına geri dönerek testine devam
edebilir.
NOT: Ön Eleme Beceri-Koordinasyon testi tek hak, İkinci aşama yerleştirme Beceri-Koordinasyon testi iki hak
olacaktır. Ön eleme sonrasında ikinci aşama beceri-koordinasyon testine bayan adaylar için 30 x 4: 120, bay
adaylar için 40 x 4: 160 aday geçecektir (alınacak öğrenci kontenjanının 4 katıdır.)
9. DEĞERLENDİRME
Sınavımızda Ön Eleme sistemi uygulanacaktır. Erkek ve bayan adayların puan hesaplamaları kendi içerisinde yapılır. Milli
sporcular ön eleme sınavlarına katılmayacaktır.
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Ön Eleme Testi Sıralama Puanı
Tablo 4: “Ön Eleme Testi Sıralama Puanı” Dağılımı
Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Puanı (ÖEBKT-P)
30 m. Çabukluk Testi Standart Puanı (ÇT-SP)
Genel Beceri Koordinasyon Testi Standart Puanı (GBKT-SP)
ÖEBKT-P Toplamı

Yüzdesi (% 100)
% 40
% 60
% 100

Ön Eleme TSP: (% 100 x ÖEBKT-P)
Adayların girdikleri Ön Eleme Sıralama Puanı; 30 Metre Çabukluk Testi Standart Puanı’nın (ÇT-SP) % 40’ı ve Genel Beceri
Koordinasyon Testi Standart Puanı’nın (GBKT-SP) % 60’ı olmak üzere Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi’nin % 100’ü
verilen formüller yardımıyla hesaplanacak şekilde, standart puana (ÖEBKT-SP) dönüştürülerek elde edilir ve Ön Eleme
Beceri Koordinasyon Testi Puanına (ÖEBKT-P) göre en yüksekten düşüğe doğru adaylar sıralanır.
30 m. Çabukluk Testi Standart Puanı (ÇT-SP) Hesaplaması

Formül 1: 30 m. Çabukluk Testi - Standart Puana (ÇT-SP) Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül
Genel Beceri Koordinasyon Testi Standart Puanı (GBKT-SP) Hesaplaması

Formül 2: Genel Beceri Koordinasyon Testi Standart Puanı (GBKT-SP) Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül

7

Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Uygulama Parkuru ve Derece Puanlaması
Adaylar (milli sporcular hariç) ön eleme beceri-koordinasyon testine tabi tutulacaklardır. Adaylar ön eleme becerikoordinasyon testinde tek hakka sahiptir. Aday, test için başlangıç çizgisinin 100 cm gerisindeki çıkış çizgisini
geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Adayın başlangıç çizgisini geçmesiyle birlikte
elektronik kronometre otomatik olarak çalışmaya başlar. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik
kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda aday
hakkını kullanmış kabul edilir ve adayın test skoru değerlendirmeye alınmaz. Aday testlere belirtilen kapılardan giriş ve
çıkış yapmak zorundadır.

Testlerde “Hata” komutu alan aday, ilgili hakem uyarısı ile hatanın başladığı etabın başına geri dönerek testine devam
edebilir.

Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Puanı (ÖEBKT-P) = ÇT-SP*40% + GBKT-SP*60%
Formül 3: Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Puanı (ÖEBKT-P) Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül
9.1.3. Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Parkuru Uygulama
1.

Aday optik okuyucusu 60 cm yüksekliğe ayarlanmış fotosel cihazından geçerek hem 30 m çabukluk testi hem de
genel beceri - koordinasyon testi zamanını aynı anda başlatır. Aday ikinci fotoselden geçtiğinde 30 m çabukluk
testini tamamlamış olur ve çabukluk testi zamanı tespit edilir. Ancakgenel beceri - koordinasyon testi fotosel
cihazı devam ettiği için aday ikinci fotoselden geçtikten sonra hiç durmadan teste devam eder ve 5 m uzaklıktaki
ilk engele yönelir. İlk olarak (bütün engellerin ölçüleri aynı olacak şekilde yüksekliği 60 cm, içten içe genişliği 1,34
m) 1 numaralı engelden atlayarak yüksekliği 60 cm olan 2 numaralı engele yönelir. 2 numaralı engelden geçerek
yüksekliği 60 cm olan 3 numaralı engele yönelir. Aday, 3 numaralı engelden geçerek aralarında 3.60 m olan
karşılıklı ve çapraz şekilde yerleştirilmiş kasalar içindeki farklı renkteki sağlık toplarının yerlerini değiştirerek
yüksekliği 60 cm olan 4 numaralı engele yönelir (aday, istediği kasadan başlamak üzere farklı renkteki sağlık
topunu diğer kasaya taşıyabilir. Aday, taşıdığı sağlık topunu diğer kasaya getirmek ve diğer farklı renkteki
sağlık topunu alarak boş olan kasaya getirmek zorundadır. Aday sağlık topunu kasa içine koyduğu esnada sağlık
topu kasa dışına çıkarsa aday sağlık topunu tekrar kasaya koymak zorundadır. Aday sağlık topu taşıma
esnasında taşıdığı topu diğer kasaya koymadan ya da farklı renkteki sağlık topunu almadan istasyonu
tamamlarsa hata bayrağı kaldırılır ve aday geri dönerek doğru sağlık topu değişikliğini gerçekleştirmek
zorundadır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlamadan testi bitiren adayın testi geçersiz sayılır). Aday 4
numaralı engeli geçtikten sonra yüksekliği 60 cm olan 5 numaralı engele yönelir. Aday 5 numaralı engeli geçtikten
sonra yüksekliği 60 cm olan 6 numaralı engele yönelir. 6 numaralı engeli geçtikten sonra 15,40 m uzaklıktaki diğer
bir istasyon olan engel grubuna yönelir. Bu istasyonda belirli bir yükseklikte ve aralarındaki mesafe 1.20 m olan
engellerden aday ilk engelin üstünden, ikinci engelin altından ve üçüncü engelin ise üstünden geçerek (yükseklik: 1.
engel 60 cm, 2. engel 90 cm, 3. engel 60 cm) 10.20 m uzaklıktaki bitiş fotoseline yönelerek fotoselden geçer ve ön
eleme beceri – koordinasyon testini tamamlamış olur.

NOT: Adaylar engel geçişleri ya da engel sonrası dönüşleri esnasında ne şekilde olursa olsun engellere
dokunamazlar, tutamazlar. Adaylar engelleri geçiş veya dönüş esnasında tutarak geçmeye çalışırsa hata
komutu verilir ve hata komutu ile aday tekrar o engelden geçmek zorundadır ve engelden geçtikten sonra
teste devam eder. Aday vücut bölümleriyle engelin devrilmesine, yıkılmasına sebep olursa engeli düzeltmek
engelden tekrar geçmek zorundadır. Engeli düzeltmeden ve tekrar yapmadan testi tamamlayan adayların
testleri geçersiz sayılır.
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9.1.4. Ön Eleme Beceri-Koordinasyon Testi Uygulama Parkuru Şekil-1

Start
2.

4.

6.

15,40m.

30 m.
3,60 m.

30m.

28m.

28m.

28m.

10,20m
30m. sprint
derecesi
fotosel
5m.

1.

3.

5.

Fotosel

Finish
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9.2.İkinci Aşama Özel Yetenek Sınav Puanının
Hesaplanması 9.2.1.Beceri-Koordinasyon Test Puanının
Hesaplanması BKTP-SP: Beceri Koordinasyon Test
Puanı-Standart Puan
Adayların Beceri-Koordinasyon Testinden elde ettiği skorlar, Formül 4 'de verilen formüller yardımıyla standart
puana dönüştürülerek Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puan (BKTP-SP)'ları elde edilir.

Formül 4: Beceri Koordinasyon Test Puanlarının Standart Puana Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül
9.2.1.1. İkinci Aşama Beceri-Koordinasyon Parkuru Uygulama
1.

Aday optik okuyucusu 60 cm yüksekliğe ayarlanmış olan fotosel cihazından geçerek zamanı başlatır ve ilk olarak
denge aleti üzerinden geçiş yapar. Adaylar, denge aleti üzerindeki başlangıç ve sondaki işaretlenmiş alana ayak ile
temas etmek zorundadırlar (Başlangıç ve bitişteki işaretlenmiş alanın uzunluğu 50cm’dir.). Adaylar denge aleti
üzerinden başlangıç ve bitiş noktası arasında düşerlerse tekrar denge aletinin başına dönerek geçiş yapmalıdırlar.

2. Aday 2. istasyonda yerleştirilmiş olan duvardan 3.50 m. mesafede belirtilen çizgiyi geçmeden ve çizgiye basmadan
kasa içindeki hentbol topunu alarak belirtilen alan içinde (yerden yükseklik 190 cm) çizgide dahil olmak üzere 3 kez
duvara atış yapar ve topu tekrar kasa içine koyarak diğer istasyona geçer. Hentbol topu ne şekilde olursa olsun
isabet etmez ya da adayın elinden kaçarsa aday hentbol topunu alarak belirtilen alanda atışlarını tamamlar ve topu
kasa içine koyarak devam eder. Hentbol topu kasa içinden ne şekilde olursa olsun çıkarsa aday topu alarak kasa
içine koymak zorundadır.
3.

Aday 3. istasyonda voleybol topu ile belirlenmiş alana bayan ve erkek adaylar 2,85 m.’den 3 isabetli parmak pas ve
3 isabetli manşet pas yaparak topu tekrar sepete koyar. Aday yapacağı pas sırasında tercih hakkına sahiptir. İlk
yapmak istediği pas çeşidi adayın isteğine göre olacaktır. Aday hangi pas tekniğini uygulamak istiyorsa sonraki 2
atışta o teknikte olmalı, 3 isabetli pastan sonra diğer pas tekniğine geçmelidir. (Örnek: aday parmak pas ile
başlamışsa diğer 2 atış parmak pas, sonraki 3 atış manşet pas olmalıdır. Aday ilk iki atışını parmak pas yaptıktan
sonra diğer 1 atışını manşet pas yaparsa atışlar geçersiz sayılır, aday tekrar parmak pas yapıncaya kadar görevli
tarafından yaptığı atışlar sayılmaz. Aday tekrar parmak pas yapmaya başlarsa yapmış olduğu ilk iki parmak pas
üzerine 3 şeklinde anons yapılarak devam edilir). Görevli tarafından adayın yapmış olduğu atışlar 1,2,3 ve 1,2,3
şeklinde anons edilerek duyurulur ve adayın kontrol etmesi sağlanır. Görevli tarafından ilk 3 anonsu yapılmadan
diğer atış tekniğine; ikinci 3 anonsu duyulmadan ise diğer istasyona geçilmemelidir. Aday herhangi bir sebeple
topu kontrol etmek amacıyla atış sırasını bozabilir. (Örnek: aday parmak pas ile başlamış 2. atışta top
kontrolünden çıkmış ve topu kontrol etmek için manşet pas yaparak topu düzeltir ama görevli tarafından atış
sayılmaz, aday topun kontrolünü sağladıktan sonra parmak pas yapmaya başladığında görevli 3 şeklinde
anonsuna devam ederek adayı yönlendirir).

4. Aday 4. istasyonda aralarındaki mesafe 75 cm. olan 5 adet huni arasından top sürmek şartıyla slalom yaparak iç içe
yerleştirilmiş ölçüleri yükseklik: 70 cm., genişlik: 1.15 m. olan minyatür futbol kalesi ve yükseklik: 2m. genişlik: 3m
olan hentbol kalesi içine belirtilen mesafeden (9,15 m) ve atış noktasından (30cm uzunluk, 30cm genişlik) ayak ile
futbol topu kullanılarak atış yapar. Atışlar isabetli olmalı ve belirtilen atış noktasından yapılmalıdır. Bu istasyonda
ölçüleri belirtilen minyatür futbol kalesi ölçüleri belirtilen hentbol kalesi içine yerleştirilmiş ve minyatür futbol
kalesi kenarlarında kalan ve minyatür futbol kalesi yüksekliğindeki alan kapatılmıştır. Adayın tercihine göre
yapılacak atışlarda bir isabet minyatür kale içine olmalı ikinci isabet ise minyatür futbol kalesi ve kapatılmış alan
üzerindeki boşluğa yapılmalıdır. Bu istasyonda kasa içinde 6 adet futbol topu vardır. Aday isabet ettiremediği her
atıştan sonra kasadan diğer bir futbol topunu alarak isabet ettirmeye çalışır. İsabet ettiremediği her atışta kasadan
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başka bir futbol topu almak zorundadır. Kasa içindeki bütün topları kullandıktan sonra diğer bir istasyona geçiş
yapabilir.
Not: Topların bulunduğu kasa ile belirtilen atış noktası arasındaki mesafe 2 metredir.)
5. Aday 5. istasyona geçerek kasadan basketbol topunu alır, basketbol topu ile aralarındaki mesafe 1,20 m. olan
slalom çubukları arasından slalom yaparak sonrasında işaretli huniler arasından geçip pota altında adayın
tercihine göre ister turnike atışı isterse diğer atış çeşitlerinden birini kullanarak isabetli bir atış yapar. Slalom
geçişleri sırasında adaylar her bir slalom arasından geçmek zorunda ve basketbol topunu her slalom arasına bir
kez vurmak zorundadır (4 slalom çubuğu arasına 3 kez top vurmalıdır). Sonraki vuruşlar adayın tercihine kalmıştır.
Aday herhangi bir sebeple slalom çubuklarından birini devirir ya da slalom atlarsa tekrar slalom çubukları
başlangıç noktasına giderek istasyonu tekrar yaparak devam eder. Slalom geçişi yapılıp işaretli huniler arasından
geçildikten sonra yapılan atışta isabet şartı vardır. Atış sonunda isabet olmazsa aday yedek top sepetinden başka
bir basketbol topu alarak tekrar huniler arasındaki belirli alanı geçerek atışı tekrarlar ve sonrasında isabet
ettirmeye çalışır. Atışlar isabet oluncaya kadar devam eder. Eğer isabet olmazsa sepetteki toplar bitene kadar
atışlara devam edilir ve toplar bittikten sonra diğer istasyona geçilir. Aday her isabetsiz atıştan sonra yedek top
sepetinden aldığı topla işaretli iki huni arasındaki çizgiden geçiş yapmak ve yapacağı atışı bu çizgiyi geçtikten
sonra yapmak zorundadır, aksi halde atış geçersiz sayılır. 5. istasyonda aday topla birlikte işaretli huniler
arasından geçmek ve atışı isabet ettirmek zorundadır. Basketbol yedek sepeti içinde 6 adet top bulunmaktadır.
6.

Aday 6. İstasyonda, jimnastik kasası üzerinden düz takla hareketini yaparak geçecektir. Jimnastik kasa yüksekliği
erkek adaylar için 87 cm., bayan adaylar için 68 cm olacaktır. Adaylar hareketi yapmak için jimnastik kasasına
gelişleri esnasında kasa önündeki 2 adet slalom çubuğu arasından geçiş yaparak düz takla hareketini yapacaktır.
İki slalom çubuğu arasından geçilmeden yapılan hareketler geçersiz sayılacak görevli tarafından tekrar istasyon
başlangıcı yapılacaktır. Düz takla hareketinden sonra ise jimnastik kasasının sonunda belirlenmiş iki slalom çubuk
arasından düz takla hareketi yapılarak tamamlanacaktır. Adaylar düz takla hareketini yaptıktan sonra hareketin
bitimi ile iki slalom çubuğu arasından geçmek zorundadır. Slalom çubukları arasından geçilmeden bitirilmeyen
düz takla hareketi geçersiz sayılacaktır ve istasyon tekrar edilecektir.

7.

Aday 7. istasyonda, belli bir yükseklikte asılı olan voleybol topuna (bayan adaylar için: 2.45 m; erkek adaylar için:
2.85 m) temas etmek zorundadır. Bu temas adayın isteğine bağlı olarak koşarak, sıçrayarak, tek el ya da çift el
şeklinde olabilir. Aday, topa sadece elleri ile temas etmelidir. Adayın diğer vücut bölümleri ile yapacağı temaslar
geçersiz sayılacaktır. Aday asılı olan topa ne şekilde olursa olsun (olduğu yerde sıçrayarak, uzanarak, geri dönüp
belirli bir mesafeden koşarak v.b.) elleri ile dokunarak diğer istasyona geçmek zorundadır. Eğer aday hiçbir
şekilde voleybol topuna temas edemezse, 7. istasyon bitiş çizgisini çift ayak geçerek tekrar 7. istasyon başlangıç
çizgisine koşup çift ayak geçmek kaydıyla voleybol topuna temas etmesine gerek kalmadan istasyonu
tamamlamış olur.
Aday 8. ve son istasyonda belirlenmiş mesafeyi koşarak fotosel cihazından geçer ve koordinasyon testini
tamamlar.

8.

9.2.1.2. Beceri Koordinasyon Parkuru
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1-Denge Aleti
50cm

START

Yükseklik: 1.90 m.
3,50

2- Hentbol topu ile duvara 3 pas

FİNİSH

2,85m.

3-voleybol parmak pas
voleybol manşet pas
Yükseklik: 1.90 m.

8- Koşu

4- futbol slolom ve 1 isabetli şut minyatür kale
1 isabetli şut hentbol kalesi

7-Dikey sıçrayarak
voleybol topuna temas

2m

6-Kasada Öne düz takla
Yükseklik: (erkek 87 cm.).(bayan 68cm)
9,15 m.

5-Slalom, isabetli atış
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10. YERLEŞTİRME
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için erkek ve bayan adayların puan hesaplamaları kendi içerisinde yapılır.
Yerleştirme Puanı’nın (YP) Hesaplanması
Adayların yerleştirme puanları (YP), aşağıda verilen formüller yardımıyla milli sporcular ile spor alan/kol/bölümü
mezunları ve spor alan/kol/bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. Yerleştirme puanları, erkek ve
bayan adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra kontenjanlar
bölümünde belirtilen sayı kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
Milli sporcu veya Spor alan/kol/bölümü mezunu adaylar için YP
YP = (1.17 x BKT-SP) + (0.11 x OBP*) + (0.22 YGS-P**) + (0.03 x OBP*)
Diğer alan/kol/bölümlerinden mezun adaylar için YP (Milli sporcu veya Spor alan/kol/bölüm dışındakiler)
YP = (1.17 x BKT-SP) + (0.11 x OBP*) + (0.22 YGS-P**)
YP
: Yerleştirme Puanı
OBP
: Ortaöğretim Başarı Puanı
YGS-P
: Yükseköğretime Geçiş Sınavı - Puanı
BKT-SP
: Beceri Koordinasyon Testi – Standart Puanı
* OBP Ortaöğretim Başarı Puanı
** YGS Puan türlerinden en yüksek olanı

11. KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN BELGELER


Lise veya dengi okul diploması (Onaylı örneği) veya mezuniyet belgesi



2 adet fotoğraf



Askerlik durum belgesi



Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için tam teşekküllü sağlık raporu

Not: Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Klavuzunda
yer alan bütün tarihler ve öğrenci kontenjanları resmi olarak kesinleşen tarih ve kontenjanlara göre
yeniden düzenlenebilecektir.
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