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ÖNSÖZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, hem nitelik hem de nicelik olarak arzu
edilen düzeyde beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor yöneticisi ve antrenör yetiştirmek
amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz ilimiz ve bölgemizde spor kültürünü
yaygınlaştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilincini oluşturma ve insan gücü
kaynaklarının istihdamını sağlama gibi birçok görevi üstlenmektedir.
Siirt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ülkemizde bu
konuda sahip olduğu gerek altyapı gerekse yetişmiş öğretim elemanı ile bölgesinin en
donanımlı spor kurumlarından biridir. Yüksekokulumuzda akademik olarak, kendi alanlarında
uzman olan 9 Dr. Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi,3 Araştırma görevlisi mevcuttur. İlk
olarak 2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olan yüksekokulumuz, şu
anda beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümlerinde
eğitimine devam etmektedir. Geçen sene 210 öğrenci alan yüksekokulumuza, bu yıl beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümüne 60, spor yöneticiliği bölümüne (normal ve ikinci
öğretime 50+50) 100 ve antrenörlük eğitimi bölümüne 50 olmak üzere toplam yine 210
öğrenci alınacaktır.
Yüksekokulumuz bünyesinde; beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği
(normal ve ikinci Öğretim) ve antrenörlük bölümü olmak üzere toplam 4 programa girmek ve
başarılı olabilmek sizlerin fiziksel aktivitelerinizi ve mental becerilerinizi kullanabilme
kabiliyetinizden geçer. Siirt Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu tarafından
düzenlenecek olan ve sizlerin katılacağı özel yetenek sınavında sportif beceri ve fiziksel
performansınız objektif ve her adayın takibine açık olacak, özel yetenek spor puanı (ÖYSP)
olarak, sportif özgeçmiş puanınızla birlikte değerlendirilecektir. Yükseköğretime geçiş sınavı
(TYT) ve ortaöğretim başarı puanı (OBP) mental beceri kapasitenizin göstergesi olarak
2

dikkate alınacaktır. BESYO web sayfasında yayınlanacak olan “2018Yılı Siirt Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nu dikkatli bir şekilde
incelemenizi özellikle tavsiye ederim.
Sınavımızda, objektif kriterlere dayalı olarak, elektronik sistemlerle ölçülen, zaman ve
sayısal değerlere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Kişisel değerlendirme
hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak, şeffaf bir sınav gerçekleştirilecektir. Sağlıklı ve başarılı
bir sınav geçirmenizi temenni eder üniversitemiz adına sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Murat ERMAN
Rektör
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SİİRT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 04 Mart 2013 tarihinde 28/03/1983
tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek 30’uncu maddesine göre kurulmuştur.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.04.2013 tarihli toplantısında Siirt üniversitesi
beden eğitimi ve spor yüksekokulu bünyesinde aşağıda adı geçen bölümlerin kurulması
kararlaştırılmıştır.
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2. Spor Yöneticiliği Bölümü
3. Antrenörlük Bölümü
4. Rekreasyon Bölümü
Misyonumuz
Yüksekokulumuzun misyonu, ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak kaliteli bir
eğitim ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi yaşam felsefesi haline
getirerek, çağdaş eğitim standartlarında beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor yöneticisi ve
antrenör adaylarının yetiştirilmesidir.
Vizyonumuz
Bedensel, sosyal ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamı esas alan beden eğitimi ve spor
yüksekokulumuzun vizyonu;
1. Bilimin ve aklın rehberliğinde yenilikçi, gelişmelere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip
eden ve spor bilim camiasınca tanınan,
2. Üniversitemiz bünyesinde sporu bütün yönleriyle gençlerin hizmetine sunan,
3. Ülkemizin diğer beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile işbirliği içerisinde olan,
4. Daima yaptıklarıyla bilimsel ve spor alanında il ve bölgede tercih edilen bir yüksekokul
olmaktır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanan, beden eğitimi
ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olan adayları devlet ve özel ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarında
antrenörlük, resmi ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkânları
vardır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 2018/2019 eğitim öğretim yılında
toplam 60 öğrenci alınacaktır.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölümün genel amacı, Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan kalifiye ve donanımlı
spor yöneticilerini yetiştirmektir. Spor yöneticiliği bölümünden mezun olan öğrenciler; bir
kaç aylık pedagojik formasyon eğitimi ile devlet ve özel, ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında beden eğitimi öğretmenliği, Gençlik ve Spor Bakanlığında, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüklerinde ulusal spor teşkilatında yöneticilik, spor il temsilciliği, spor
organizasyonlarında halkla ilişkiler, spor hukuku danışmanlığı, spor iktisatcısı, spor
pazarlama sorumlusu, spor istatistikçisi, askeri spor eğitim programları sorumlusu, spor tesisi
yönetimi, sağlık kulübü yönetimi, sportif turnuvalar yönetimi, spor malzemeleri satış
yönetimi, rekreasyon programları yönetimi, yarışma organizasyonları yönetimi, spor ligleri
yönetimi, yaz ve kış spor okulları yönetimi, kreş ve anaokulları spor direktörlüğü, spor
danışmanlık şirketleri yöneticiliği, özerk spor federasyonlarında yöneticilik, turizm alanında
ve belediyelerde çeşitli pozisyonlarda, yerel yönetimler spor organizasyonları, engelliler spor
yönetimi, spor gazeteciliği, spor fotoğrafçılığı, spor yazarlığı, spor yayıncılığı ve
programcılığı, spor kulüplerinde yöneticilik, uzmanlık alanlarında antrenörlük gibi çok geniş
bir alanda çalışma fırsatları bulabilmektedirler. Spor yöneticiliği bölümüne 2018/2019 eğitim
öğretim yılında normal öğretime, 50, ikinci öğretime 50 olmak üzere toplam 100 öğrenci
alınacaktır.
ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ
Bu bölümün amacı, Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan kalifiye ve donanımlı
antrenörler yetiştirmektir. Antrenörlük bölümünden mezun olan öğrenciler; alacakları
pedagojik formasyon eğitimi ile devlet ve özel, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında beden
eğitimi öğretmenliği, okullarda, kulüplerde, üniversitelerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor
Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda ve diğer kuruluşlarda; antrenörlük görevi
yapabileceklerdir. Ayrıca kreş ve anaokulları spor direktörlüğü, spor danışmanlık şirketleri
yöneticiliği, özerk spor federasyonlarında yöneticilik, turizm alanında ve belediyelerde çeşitli
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pozisyonlarda, yerel yönetimler spor organizasyonları, engelliler spor yönetimi, spor
gazeteciliği, spor fotoğrafçılığı, spor yazarlığı, spor yayıncılığı ve programcılığı, spor
kulüplerinde yöneticilik, uzmanlık alanlarında antrenörlük gibi çok geniş bir alanda çalışma
fırsatları bulabilmektedirler. Antrenörlük bölümüne 2018-2019 eğitim öğretim yılında normal
öğretime toplam 50 öğrenci alınacaktır.

Bu kılavuz Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018–2019 EğitimÖğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük
Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları
açıklamak üzere hazırlanmıştır.
Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş
sayılırlar.
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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz, Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna özel yetenek
giriş sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin esasları içerir. Kılavuz içerisinde
kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanışı, değerlendirme, planlama ve kesin kayıt
bilgileri yer almaktadır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav tarihi, saati,
yeri vb. ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kurullar
Sınav Üst Kurulu
Rektör (Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı)
Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Sınav Komisyonu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Kısaltmalar
Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
AOBP: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı
BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı
ÖYS: Özel Yetenek Sınavı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı
REKTÖRLÜK:Siirt Üniversitesi Rektörlüğü
SÖP: Sportif Özgeçmişi Puanı
TYTP: 2018Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanı
YKS:Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YP: Yerleştirme Puanı
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Tanımlamalar:
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış olduğu
sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı spor uygulamaları puanı.
ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile
(ÖSYM’nin belirlediği) ağırlıklandırılması.
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu)
5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülen puan türü.
2018 TYT PUANI (TYT-P) TYT puanlarının en yükseği.
YP (Yerleştirme Puanı) - Adayın branş sınavında topladığı puanından elde edilen ÖYSP-SP
ile OBP ve TYT-P (2018-TYT Puanı), ÖSYM kılavuzunda belirtilen esaslara göre
hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı
BAŞVURU KOŞULLARI
a. T.C. vatandaşı olmak.
b. En az lise mezunu olmak.
c. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
c. Adayların, 2018 TYT sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan
almış olması gerekir.
d. Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 3262559411624 sayılı yazısına istinaden, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 100 ve
üzeri puan alan aday başvuru yapabilecektir.
e. Başvuru hizmet ücreti olan 150 TL'lik banka dekontunun aslı.
f. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına
Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge.
Kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına
katılmak zorundadırlar.
g. Adaylar başvuru tarihleri arasında belgelerini elden teslim edeceklerdir, kargo ve posta ile
yapılan başvurular kabul edilmez.
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BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a. Başvuru formu-dilekçe (www.siirt.edu.tr./akademik/besyo)web üzerinden yapılan
elektronik başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm ve branş tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve
başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu).
b. Adayların sporcu özgeçmişlerini ilgili kurumlardan belgeledikleri spor branşlarına ait
belgelerin aslı ya da noter tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, İlgili
Federasyon ve mercilerden onaylı olacaktır).
c. En az lise diploması fotokopisi (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından
onaylı)
d. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
e. Nüfus cüzdanı fotokopisi
f. Adayın 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi.
g. Sağlık raporu; (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde
sakınca yoktur ibareli, herhangi bir sağlık kurumundan alınan)
h. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon),
ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) son 1 yıl içerisinde bir üniversite veya devlet hastanesinden aldığı “engelli sağlık
kurulu raporu” n aslı veya noter tasdikli bir örneği,
ı. Milli adaylar için ilgili kurumlardan alınan resmi onaylı Milli Sporcu Belgesi
i. Adaylar başvuru esnasında verdikleri evraklardan kendileri sorumludurlar.
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TABLO-1 Özel Yetenek Sınavı İçin Önemli Tarihler ve Başvuru Yeri
Özel Yetenek Sınav Tarihi
Özel Yetenek sınav Yeri

7-9 Ağustos 2018
Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü Spor Salonu

Sınav Başvuru Yeri

Siirt Üniversitesi BESYO Müdürlüğü

Başvuru Hizmet Ücreti Yatırma

31 Temmuz-5 Ağustos2018
Başvuru hizmet ücreti için adaylar 150 TL yatıracaktır.
Başvuru hizmet ücretinin yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri
ve IBAN Numarası
Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ait
Türkiye Ziraat Bankası Siirt Şubesi
IBAN NO:TR100001000094492771315001
Dekont Açıklaması: Siirt Üniversitesi BESYO Başvuru hizmet
ücreti (Ad, soyad, TC no yazılacak).

Elektronik Başvuru (Ön Kayıt)

1-5 Ağustos 2018

Belgelerin Teslimi

1-5 Ağustos 2018saat 08.00-17.00

Belgelerin Kontrolü
1-5 Ağustos 2018
Sporcu Özgeçmişi Puanlarının 5 Ağustos 2018
Siirt Üniversitesi BESYO web
sitesinden duyurulması.
Sporcu
Özgeçmiş
Puanına 6 Ağustos2018 (saat: 08.00-17.00 arası)
itirazlar
İtirazların Değerlendirilmesi ve 6 Ağustos2018 (saat: 19.00)
Yayınlanması
Not: Yer ve tarih değişikliğini bu tablodan takip ediniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Gerekli belgeleri teslim eden adaya Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Aday sınav
boyunca Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Özel kimlik kartı (Nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve Sınava Giriş Belgesi yanında olmayan ve parmak izi okutmayan
adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava giriş şartlarını sağlamadığı halde ücret yatıran,
sınava girmeyen/giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan, gereksiz
veya aynı işlem için birden fazla sınav ücreti ödemesi yapmış olan adayların ödedikleri
ücretler geri ödenmez.
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İTİRAZLAR
Sınavla ilgili tüm itirazlar adayın kendisi tarafından;
Türkiye Ziraat Bankası Siirt Şubesi IBAN NO:TR100001000094492771315001 nolu
hesaba "İtiraz bedeli" olarak 300 TL yatırıldıktan sonra banka dekontuyla beraber Siirt
Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınav Komisyonuna yazılı olarak şahsen yapılacaktır.
NOT-1: İtirazları haklı bulunan adayların ücretleri geri iade edilecektir.
NOT-2: Parkurlarla ilgili itirazlar aynı gün, sonuçlarla ilgili itirazlar ise açıklandıktan bir gün
sonra saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Süre dışındaki itirazlar kabul edilmeyecektir.
NOT-3: SÖP’e itirazlar belirtilen tarihte yapılacaktır. Belirtilen tarih dışındaki itirazlar
kesinlikle kabul edilmeyecektir

ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI
1-Değerli adaylar, 2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmanız, her
şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle
kılavuzu dikkatle okumanız gerekmektedir.
2- Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavı ile öğrenci
alımına ait işlemler “Özel Yetenek Sınav Kurallarına” göre yürütülür. Bu kurallar, özel
yetenek

sınavının

yürütülmesi,

değerlendirilmesi,

sonuçlandırılması

ve

sonuçların

duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
3-Yetenek sınavı sırasında bu kılavuzda yer almayan konularda karar verme yetkisi Siirt
Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Üst Kuruluna aittir.
4-Başvuru sıralamasındaki işlemleri doğru yapmayan ve evraklarını belirtilen tarihlerde teslim
etmeyenler sınava alınmayacaklardır.
5-2018-2019 Öğretim yılı için Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümüne normal öğretim, Spor Yöneticiliği
bölümüne hem normal, hem de ikinci öğretim için öğrenci alınacaktır. Alınacak öğrencilerin
özel yetenek sınavı kontenjanları Tablo 2’de belirtilmiştir.
6- Parkur ilk olarak kadın adaylarla başlar, daha sonra erkek adaylar yarışırlar. Her aday
sınavın bütün aşamalarında, kendisine verilen aday numarasını üzerine takmak zorundadır.
Spor kıyafeti ile gelmeyenler sınava alınmayacaktır.
7-Her aday sportif özgeçmişini belgelediği branşa başvuracaktır. Adaylar branşlara
başvurabilmeleri için branşların puan değerlendirmesi tablosundaki kriterlere uymak
zorundadır.
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Adayların başvuracağı branşta sınava girebilmesi için branş puanlama tablolarının
başında belirtilen şartları sağlamaları ve bunu sağlayabilen adayların futbol-1, futsal-1,
hentbol-1, voleybol-1 ve basketbol-1’den en az 60 SÖP, futbol-2, futsal-2, hentbol-2,
voleybol-2, basketbol-2, taekwondo, güreş, atletizm, tenis, badminton, kickboks, judo
branşlarından en az 10 SÖP alması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adaylar ilgili
branştan sınava giremeyecek olup, diğer kısmından başvuru yapabileceklerdir.
8- Sporcu özgeçmişi bulunmayan adaylar, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6’da kontenjanı
olmayan branşlarda ki adaylar ile kontenjanı verilen branşlarda belirtilen puanlama kriterini
sağlayamayıp “diğer” kısmındaki şartları sağlayan veya lisans puanıyla “diğer” kısmındaki
kontenjanlara başvurmak isteyen adaylar başvuru formu dilekçelerinde "Diğer" seçeneğini
işaretleyecekler ve SÖP’leri “DİĞER” tablosundaki puanlamaya göre değerlendirilecektir.
Ayrıca; Diğer kısmından başvuran adayların SÖP’leri, branşlarının olimpik branş olup
olmamasına göre “DİĞER” kısmındaki puan tablosu kriterlerine göre değerlendirilecektir.
Olimpik branşlar, Su Sporları (Yüzme, atlama, senkronize yüzme, sutopu), Okçuluk,
Atletizm,Badminton, Beyzbol, Basketbol, Boks, Kano,Bisiklet, Binicilik, Eskrim, Futbol,
Jimnastik, Hentbol, Hokey, Judo, Karate, Modern Pentatlon, Kürek, Yelken, Atıcılık,
Softball, Masa Tenisi, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Halter, Güreş, Kış Sporları;
Biatlon, Alp Disiplini, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak,
Snowboard, Curling, BuzHokeyi, Artistik Buz Pateni, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Sürat Pateni,
Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı Dalga sörfü, Golf, Kaykay, Ragbi, Sportif Tırmanış,
branşlarından

oluşmaktadır.

(http://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-

Spor-Dallari/49/1, Erişim Tarihi:19.06.2018).
9- Milli kontenjanlara başvurabilmek için adayların SÖP’den 50 puan almaları gerekir. Milli
adaylar için SÖP puanı ÖYSP puanı yerine geçer.
Milli kontenjanına kontenjan sayısından fazla başvuru olduğu takdirde adaylar ÖSYM’nin
belirlemiş olduğu formülle sıralanırlar. YP’lerin eşitliği halinde SÖP’ü en yüksek olan aday,
tekrar eşitlik halinde TYT’si en yüksek olan adaya öncelik tanınır.
10-Futbol-1, hentbol-1, voleybol-1, futsal-1, basketbol-1 branşlarına eksik başvuruya da
başvuru olmadığı takdirde eksik kalan kontenjanlar kendi branşları içerisinde, cinsiyete göre,
futbol-2, hentbol-2, voleybol-2, futsal-2, basketbol-2’ye aktarılır. Bunun dışında Tablo3,Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6’daki verilen milli ve branş kontenjanlarında, herhangi bir branşta
eksik başvuru olduğu takdirde boş kalan kontenjanlar cinsiyete göre diğer kısmına aktarılır.
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11- Engelli adayların sınava başvurabilmeleri için “Engelli adaylar Sportif Özgeçmiş Puan

Kriteri”

tablosundaki şartları taşıyıp SÖP’ten en az 60 almaları gerekmektedir. Engelli

adaylar kendi aralarında değerlendirilir ve yetenek parkuruna tabi tutulmazlar. SÖP’ten aldığı
puan “ÖYSP” olarak değerlendirilir. (Adaylar ÖYSP’na göre sıralanırlar. Eşitlik halinde
TYT puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınır). Engelli kontenjanına yeterli başvuru
olmadığı takdirde eksik kalan kontenjanlar cinsiyete göre “diğer” kısmına aktarılır.
12-Belirtilen branşlarda başvuru yapan adayların evrakları “SÖP değerlendirme komisyonu”
tarafından değerlendirilir. Şartı tutmayan adaylar komisyon tarafından, futbol-1, futsal-1,
voleybol-1, basketbol-1’de başvuru yapmışsa, futbol-2, futsal-2,voleybol-2, basketbol-2’ye
aktarılır. Eğer bu branşlarda da şartı tutmuyor ise “diğer” kısmına aktarılır. Yine kontenjanı
verilen taekwondo, güreş, atletizm, tenis, badminton, kick boks, judo branşlarına başvuru
yapan, ancak başvuru şartını sağlayamayan adaylarda komisyon tarafından “diğer” kısmına
aktarılır
13- Adaylar kendilerine bildirilen sınav tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır ve
kendi aday numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav
yerinde bulunmayan adaylar (rapor dahil) daha sonra sınava alınmaz ve sınavdan diskalifiye
edilirler. Bu konu ile ilgili değerlendirme sınav üst kuruluna aittir.
14-Sınav öncesi kimlik ve giriş formu kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav
kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi özel kimlik belgelerini de
yanlarında taşımak zorundadırlar. Adaylar yetenek testi parkuruna girmeden önce görevliye
parmak izi okutmak zorundadırlar. Kesin kayıtta ve öğretim başladıktan sonra parmak izi 2
kere daha okutulur, öğrenci bu uygulamayı sahteciliğin önüne geçmek adına yapmak
zorundadır. Başkasının yerine sınava giren ve girmesine izin veren aday hakkında savcılığa
suç duyurusunda bulunulacaktır.
15- Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik süreölçer sisteminin başlatılması ve
durdurulması gerekmektedir. Elektronik süreölçerin bitiş kapısından geçilirken adayın
vücudunun tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında
tüm vücudunun kapıdan geçmeyerek (alttan, üstten ve yanlardan geçilmesi) elektronik
süreölçerin durdurulmaması süreyi devam ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi
sorumludur ve süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süreölçerin durduğu andaki
test süresi kayıt edilir.
16-Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde sınav komisyonu tam
yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan
değişikliklere itiraz edemezler.
20

17- Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Spor salonu içindeki parkur denemelerini
diğer adaylar ve aileleri canlı olarak dışarı yansıtılan projeksiyondan izleyebilirler.
18-Adayların, Sınav Komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği
kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
19-ÖYS ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı
konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerlidir.
20-Sınavlara girmeyen veya giremeyen adayların başvuru hizmet ücreti iade edilmez.
21-ÖYS’nin tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar; (sportmenliğe
aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı,
hakaret, protesto ve benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme) komisyon kararı ile
sınavdan ihraç edilirler. Bunun yanında aday hakkında yasal işlem başlatılarak varsa vermiş
oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir.
22-Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk eden) adaylara (teknik
bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı ve bu testten puan verilmez. Ancak
iki hak verilen sınavlarda aday diğer hakkında testi tamamlamış ise bu derecesi
değerlendirmeye alınır. Her iki hakkında da testi terk eden ve parkuru tamamlayıp da puan
alamayan adaylar sınavdan diskalifiye edilirler.
23-Sınavda elektronik süreölçerin kaydettiği skorlar ÖYS programına otomatik olarak
aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır.
24-Adayların YP’leri eşit olması halinde, öncelikle SÖP'ü en yüksek olan adaya, tekrar eşitlik
halinde, TYT puanı en yüksek olan adaya, TYT puanlarının eşit olması durumunda ise
yetenek parkur testinde en iyi derece yapan adaya öncelik tanınır.
25-Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde
bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda
bulunulacaktır. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahribat, yanıltıcı beyan v.b.
durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, kayıtları
yapılmaz. Belgesinin sahte olduğu ispatlanan adayın okuyor olsa bile öğrencilikle ilişkisi
kesilir. Bu durumda başarı sıralamasındaki diğer aday kazanmış sayılacaktır.
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ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Yüksekokulumuzun; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Normal Öğretim),
Spor Yöneticiliği Bölümü (Normal Öğretim-İkinci Öğretim) ve Antrenörlük Bölümü (Normal
Öğretim)Programlarına Tablo-2’ de belirtilen sayılarda öğrenci alınacaktır.
Tablo-2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine alınacak öğrencilerin sayısal
dağılımı
BÖLÜMLER

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

24

36

60

Spor Yöneticiliği Normal Öğretim

17

33

50

Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim

17

33

50

Antrenörlük Eğitimi Normal Öğretim

17

33

50

75

135

210

TOPLAM

Not: Adaylar bölüm tercihi sıralamasını yaparken, her bölümde cinsiyete göre Tablo-3,
Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6’de kontenjanı bulunan branşlara dikkat ederek yapmalıdır.
Başvurduğu branşda kontenjanı olmayan bölümler tercih edilemez. Tercihlerle ilgili
yapılan hatalardan adaylar kendileri sorumludur.
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Tablo-3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne alınacak öğrencilerin branşlara
göre dağılımı

BRANŞLAR

BEDEN EĞİTİMİ ve
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Kız

Erkek

Basketbol-1

1

1

Basketbol-2

1

1

Voleybol-1

1

2

Voleybol-2

2

2

Futbol-1

2

Futbol-2

1

4

Hentbol-1

3

3

Hentbol-2

2

2

Futsal-1

2

2

Futsal-2

2

2

Taekwondo

1

3

Judo

-

1

Güreş

1

2

Atletizm

1

1

Milli

1

2

Diğer*

5

6

TOPLAM

24

36
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Tablo-4. Spor Yöneticiliği normal öğretim bölümüne alınacak öğrencilerin branşlara
göre dağılımı
SPOR YÖNET.

BRANŞLAR

Normal Öğretim
Kız

Erkek

Basketbol-1

1

1

Basketbol-2

1

2

Voleybol-1

1

1

Voleybol-2

1

2

Futbol-1

1

Futbol-2

1

Hentbol-1

1

1

Hentbol-2

1

1
1

Futsal-1
Futsal-2

1

1

Taekwondo

1

2

Güreş

1

2

Tenis

1

1

Judo

1

1
1

Atletizm
Badminton

1

1

Engelli

2

3

Diğer*

3

10

TOPLAM

17

33

24

Tablo-5. Spor Yöneticiliği ikinci öğretim bölümüne alınacak öğrencilerin branşlara göre
dağılımı

SPOR YÖNET.

BRANŞLAR

İkinci Öğretim
Kız

Erkek

Basketbol-1

1

1

Basketbol-2

1

2

Voleybol-1

1

1

Voleybol-2

1

2
1

Futbol-1
Futbol-2

1

1

Hentbol-1

1

1

Hentbol-2

1

1
1

Futsal-1
1

Futsal-2

1
2

Taekwondo
Güreş

1

2

Tenis

1

1

Judo

1

1

Atletizm

1

1

Badminton

1

1
1

Kick boks
Engelli

1

4

Diğer*

3

8

TOPLAM

17

33
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Tablo-6. Antrenörlük bölümüne alınacak öğrencilerin branşlara göre dağılımı
BRANŞLAR

ANTRENÖRLÜK
Normal Öğretim
Kız

Erkek

Basketbol-1

1

1

Basketbol-2

1

1

Voleybol-1

1

1

Voleybol-2

1

2

Futbol-1

1

Futbol-2

1

1

Hentbol-1

1

1

Hentbol-2

1

1

Futsal-1

1

Futsal-2

1

1

Taekwondo

1

2

Güreş

1

2

Tenis

1

Judo

1

Atletizm

1

1

Badminton

1

1

Milli

1

1

Engelli

1

4

Diğer*

3

9

TOPLAM

17

33
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ NORMAL ÖĞRETİM
SPOR YÖNETİCİLİĞİ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM İLE
ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM
ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük bölümlerine yalnız
normal öğretimde öğrenci alınırken, Spor Yöneticiliği Bölümüne hem normal hem de ikinci
öğretimde öğrenci kabul edilecektir.
Yetenek parkurunda, adaylar kendi branşlarında başvuru yapmış olan adaylar ile
yarışırlar. Adayların yetenek parkurunda 2 tekrar hakları vardır. Adayların en iyi dereceleri
ölçüt alınır. Bu derece Tablo 8’deki Yetenek parkuru derece-puan çizelgesine bakılarak
yüzlük dilime göre karşılık gelen puana çevrilir. Bu puan adayın Yetenek parkuru puanı olur.
Yetenek parkuru puanı ile adayın sportif özgeçmişten aldığı puan toplamı ikiye bölünerek
adayın yüzlük puan dilimindeki “ÖYSP”'si bulunur.
Her branşta ayrı ayrı her aday için;
ÖYSP= Yetenek parkuru Puanı + Sportif Özgeçmiş Puanı
2
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ NORMAL ÖĞRETİM,
SPOR YÖNETİCİLİĞİ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM İLE
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ NORMAL ÖĞRETİM
TEST BATARYASI

1. YETENEK PARKURU
Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş
fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş
arasındaki süresi kaydedilir. Altı istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan adaylar
2kere deneme hakkına sahiptir. Her iki parkurda da ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat
hakem TEKRAR dediği anda aday düşürdüğü aleti düzeltip veya yanlış yaptığı yerden
devam etmek zorundadır. Hakem uyarısına uyulmadığı takdirde adayın o denemesi geçersiz
sayılacaktır. Not: Tüm branşlarda ilgili kasada branş topundan bir adet bulunacaktır.
Yetenek parkurunda 0 (sıfır) puan çeken adaylar elenmiş sayılırlar.
1-Aday bu ilk istasyonda 5 engelin hepsinin üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar.
İhlal: Tek ayakla veya kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır.
Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak
zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.
Ölçüler: Fotosel ve ilk engel arası 2m’dir. Engel aralıkları 1m’dir. Engel yükseklikleri
kadınlarda 60 cm, erkeklerde 70 cm’dir.

2- Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 slalom arasından top sürerek pas
çizgisine gelir. Pas çizgisinin gerisinden ve destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen
sınırlanmış alana ayakla başarılı 3 pas yapmak zorundadır. Son pastan sonra atıştan geri gelen
topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış atış; topun belirlenmiş olan hedefe vurup çizgiyi
geçmesiyle yapılmış olur. 3 başarılı atışında çizgiyi geçmesi gerekir. Aksi takdirde atış tekrar
edilir. Atışların bitimi ile birlikte aday topunu belirtilen kasa içerisine bırakarak kasa
içerisinde bulunan basketbol topunu alıp diğer istasyona başlar.
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İhlal: Adaylar hiçbir slalomu atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması
durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Hedef
dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday topu
alıp kaldığı yerden itibaren teste devam eder. Aday üçüncü pastaki son topu çizginin içinde
alamaz. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste
devam eder.
Ölçü: Son sıçrama engeli ile futbol topu arasındaki mesafe 3 m’dir. Futbol topu ile ilk slalom
dikmesi arası 2 m’dir. Slalom dikmeleri arası 90 cm’dir. Son slalom ile futbol atış çizgisi arası
3 m’dir. Çizginin pas yapılacak duvara uzaklığı 2 m’dir. Topların konulacağı kasanın atış
çizgisi ile son slaloma uzaklığı tam ortada olacak şekilde 45 derecelik açı ile her birine 2.50 m
uzaklıktadır. Futbol topu atış alanı yatay dikdörtgen olup yerle sıfır ve 90cm x 1.5m’dir.
FUTBOL 3 PAS
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3- Aday futbol topunu kasaya bırakıp kasada bulunan basketbol topunu alarak önce geçilen
futbol slalomundan bu defa basketbol topu ile tek elle ve el topun üstünde olacak biçimde 4
slalom dikmesinin arasından geçer ve aynı şekilde slalomların arasından topu sürüp 8 çizerek
geriye döner. Başarı ile tamamlanan istasyon sonunda aday topunu aldığı kasanın içerisine
bırakır.
İhlal: Topu taşımak yasaktır. Top sürme sırasında hatalı yürüme yapan aday, hakem
tarafından “tekrar” uyarısı alır ve kaldığı yerden tekrar eder. Slalom dikmelerini deviren
adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek yerine koyar ve teste devam eder. Topun kutudan
çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder.

30

4- Aday kasada bulunan hentbol topunu elle alır ve çizgiye basmadan tek elle 3 başarılı atış
yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış olan atışların ardından
aday topunu kutuya koyar. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve atış çizgisini geçen atışlar
başarılı atış olarak değerlendirilir.
İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday mevcut topu alıp kaldığı noktadan itibaren
sınavına devam eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya
koyarak teste devam eder. Aday çift elle topu atarsa hata yapmış olur. Top tek elle atılmalıdır.
Ölçü: Hentbol topunun yapıldığı atış alanı yerden 1,5 m yükseklikte ve 80x80 cm alanındadır.
Atış çizgisi duvara 3 m uzaklıktadır.

NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.
5- Aday kasada bulunan voleybol topunu elle alır ve belirlenmiş alana3 adet çift elle pas
yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Pasların bitimi ile birlikte aday topunu
kasanın içerisine bırakarak diğer istasyona geçer. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve pas
çizgisini geçen atışlar başarılı atış olarak değerlendirilir.
İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday topu alıp kaldığı noktadan itibaren teste devam
eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam
eder. Tek elle yapılan atışlar tekrar edilerek çift elle yapılır
Ölçü: Voleybol atış alanı yatay dikdörtgen şeklinde yerden 2.30 m yükseklikte ve 80cm x 2 m
ölçüsündedir. Atış çizgisinin duvara uzaklığı 2 m’dir.
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NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.
6- Aday son topu kasaya koyduktan sonra 10 m. ilerideki slalom dikmesine koşarak gider
etrafından döner 10 m. koşarak geri gelir ve tekrar voleybol parkurunun yanındaki slalom
dikmesinden dönerek son 10 m’yi bitiş çizgisindeki fotosellerin arasından geçecek şekilde
parkuru tamamlar.
İhlal: Slalom dikmelerinin etrafından dönmeyim arasından geçmek veya üzerinden atlamak
ihlaldir. Koşarken slalom dikmelerini deviren adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek teste
devam eder.
Ölçü: Voleybol parkurunun bitiminden başlayan 1. slalom dikmesi ile 2. dikme arası 10
m’dir. Son dikme ile bitiş fotoseli arası 2 m’dir. Aday voleybol parkurundan sonra 10m. gidiş
- 10 m. geliş - 12 m. tekrar gidiş yaparak toplam 32 m. sprint atıp bitiş fotoselinden geçer ve
parkuru bitirir.
Not: Hakem uyarılarını dikkate almayarak parkuru tamamlayan adayın o hakkı “TERK”
olarak kaydedilir
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UYARI
Test Bataryası sınavlarında;
-Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan ve
istasyon atlayan adayın denemesi geçersiz sayılacaktır(Hareketin tekrar edilmesi (geridön) kararına uymayan ve devam eden adaylara parkuru tamamlasa dahi puan ve itiraz hakkı
verilmez).
-Başlangıçta ve bitişte adaydan kaynaklanan hatadan dolayı fotoselden geçmeyen
ve/veya zamanı durduramayan adayın denemesi geçersiz sayılacaktır.
-Aday sınavın herhangi bir aşamasında ahlaki değere aykırı ve siyasi içerikli
davranışlarda bulunursa diskalifiye edilir.
-Başka bir adaya veya sınav görevlisine avantaj veya dezavantaj olacak şekilde fiziki
veya sözlü müdahale eden aday diskalifiye edilir.
-Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav
Komisyonuna aittir.
SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav verileri BESYO ÖYS analiz programına on-line olarak aktarılacak ve
değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır.
1. ÖSYP-SP ile OBP ve 2018TYT puanı hesaplanması sonucunda YP’leri en yüksekten
başlanarak branş ve cinsiyet kontenjanlarına göre yerleştirilir. Bu değerlendirme her branş
için ayrı ayrı yapılır.
2. Yedek adaylar belirlenirken; yetenek parkur testine katılan adaylardan her branşın kendi
içinde büyük YP’den küçük YP’ye doğru yedek adayları belirlenir. Her branşın en yüksek
puandan en düşük puana göre yedek aday sıralaması yapılarak her branş için gereken yedek
listeleri oluşturulur.
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Hesaplamalar 2018 ÖSYS kılavuzuna göre aşağıdaki formüller kullanılarak
yapılacaktır.

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için
ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacak ve her
adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiş olacaktır. (Bu formüller herhangi bir değişiklik
olduğu taktirde2018YKS Sınav Kılavuzuna göre düzenlenecektir.)

YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI:
1. Adaylar YP’ye göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Tüm bölümler için yerleştirmeler Tablo1 ve 2'de
belirtilen kontenjanlar dikkate alınarak uygulanacaktır.
2. Yerleştirmeye esas olacak puan YP, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.(YKS 2018 Klavuzu, s.30)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
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b) Aday diğer alanlardan geliyorsa ;
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYM'de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2018-TYT
puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’sine uygulanan katsayıları yarıya
düşürülür.
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
1. Sınav sonuçları; adayların tercih ve branşta en yüksek yerleştirme puanına göre sıralanarak
yerleştirme işlemi tamamlanacak ve Asil – Yedek adaylar branşlara göre belirlenerek
15Ağustos2018 tarihinde ilan edilecektir.
2.Yedek olan adaylar, her branşın kendi içerisinde YP’sine göre en yüksek adaydan
başlayarak bölüm tercihlerine göre asil adayların kaydını yaptırmadığı branşa kayıtlarını
yaptıracaklardır.
3. Adayların bölüm tercih sıralaması yerleştirmede dikkate alınacaktır. Sınav sonuçlarının
değerlendirildiği son bölümde adayların YP’lerinin eşit olması halinde, öncelikle SÖP’si en
yüksek olan, SÖP’si eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olan aday, eşitlik devam
ederse yetenek parkur testinde en iyi derece yapan adaya öncelik tanınır.
4. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 27-31 Ağustos
2018tarihlerinde Siirt Üniversitesi BESYO öğrenci işleri tarafından yapılır.
5. Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan erkek
ve kadın adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan sayıları ve
sıralamadaki yedek aday isimleri en geç 31 Ağustos 2018 mesai bitiminde BESYO web
sayfasından ilan edilir. Kayıtlar 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde Siirt Üniversitesi BESYO öğrenci
işleri tarafından yapılır.
6. İkinci öğrenci yerleştirmesi sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar ve sıralamadaki yedek
aday isimleri en geç 4 Eylül 2018 mesai bitiminde BESYO web sayfasından ilan edilir. İlan
edilen kontenjanlara üçüncü öğrenci yerleştirmesi yapmak için, adaylara 5 Eylül 2018 mesai
saati bitimine kadar kayıt hakkı verilir. Boş kalan kontenjanlar 5 Eylül 2018 mesai saati
bitiminden sonra BESYO web sayfasında ilan edilir.
7. Boş kalan kontenjanlara 6 Eylül2018 mesai bitimine kadar kayıt yaptırmak isteyen yedek
adaylardan dilekçe alınır. Alınan dilekçeler YP sıralamasına konularak büyükten küçüğe
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doğru sıralanarak 6 Eylül 2018 tarihi mesai bitiminden sonra ilan edilir. Kayıt yaptırmaya hak
kazanan adaylar 7 Eylül 2018 mesai bitimine kadar kayıtlarını yaptıracaklardır.
8. Buna rağmen herhangi bir cinsiyette boş kontenjan kalması ve o cinsiyette diğer branşlarda
da aday kalmaması durumunda; 10 Eylül 2018 tarihinde diğer cinsiyetteki adaylar arasından
verdikleri dilekçeler dikkate alınarak YP’si en yüksek adaydan başlamak suretiyle kazanan
listesi tamamlanır.
9. Öğrenci yerleştirmesi için belirlenen tarihler içerisinde tercih yapmayan adaylar boş kalan
kontenjanlara yerleştirilme haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1. Adayın 2018TYT Sonuç Belgesi.
2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesi.
3. Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi.
4. İkametgah ile ilgili beyanı.
5. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi.
6. 12 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş).
7. Katkı payı banka dekontu (İkinci öğretim için).
8. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak tam teşekküllü heyet raporu belgesi.
9. Siirt Üniversitesi BESYO öğrenci işlerinde parmak izi okutulması.
BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI
•Türkiye'deki herhangi bir Ziraat Bankası şubesine veya ATM'sine giderek başvuru hizmet
ücreti 150 TL yatırınız.
Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ait;
Başvuru hizmet ücretinin yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri ve IBAN Numarası
Türkiye Ziraat Bankası Siirt Şubesi IBAN NO:TR100001000094492771315001

Dekont Açıklaması: Siirt Üniversitesi BESYO Başvuru hizmet ücreti (Ad, soyad, TC no
yazılacak).

•Ücreti yatırdıktan sonra sistemde sayfanız açılacak, internete bağlı ve fotoğraf çekebilen bir
bilgisayar ile Siirt Üniversitesi BESYO web sayfasından www.siirt.edu.tr./akademik/besyo
adresindeki otomasyondan ön kayıt yapınız.
•Başvurunuzu tamamladıktan sonra üzerinde kişisel bilgileriniz ve çektiğiniz fotoğraf olan
Başvuru Formunu yazıcıdan çıkartarak imzalayınız.
•Başvuru formu-dilekçenizi ve gerekli evraklarınızı Siirt Üniversitesi BESYO Müdürlüğüne
teslim ederek Sınav Giriş Belgenizi alınız.
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•Sınav komisyonu tarafından yapılan uyarıları ve anonsları takip ederek sıranız geldiğinde
sınava giriniz. Sınav Giriş Belgenizi ve kimliğinizi sınav boyunca yanınızda bulundurunuz.

Tablo 7- SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOLARI

FUTBOL-1
Adayların Futbol-1 branşından SÖP alabilmesi için, 5 sezon ve üzeri
futbol lisansına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 5 yıl içerisinde en
az 3 sezon faal futbol oynamış olması ve 10 resmi müsabakada oynamış
olduğunu ilgili federasyonlardan belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

A-A2 Milli (en az 2 maç), Süper Ligde oynamak (en az 3 maç).

100

1. Ligde oynamak (en az 3 maç). U19-U20-U21 Milli takımlarında oynamak.

90

Erkekler 2. Ligde oynamak (en az 3 maç).Liselerarası Avrupa ve Dünya
şampiyonasına katılmak.

80

Erkekler 3. Ligde oynamak (en az 3 maç).TÜSF Üniversiteler arası
şampiyonalarda birinci lig şampiyonluğu, süper lig ve Türkiye ÜNİLİG final
grubu ilk üç derece

70

U17-U18 Milli takımlarında oynamak. Erkekler 1. ve 2. ligde oynamış olmak.
BAL Liginde 40 maç ve üzeri oynamak.

60

Not:Adayın puan alacağı ligin üstündeki lig maçları alt lige eklenir. Mesela 3. Ligde 2 maçı
BAL’da 19 maçı olan aday toplamda 21 maçla alt lig olan BAL’dan puan alır. BAL üst ligi
tamamlamamaktadır. Türkiye kupası maçları BAL olarak sayılır.
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FUTBOL-2
PUAN
Adayların Futbol-2 branşından SÖP alabilmesi için, 3 sezon ve üzeri
futbol lisansına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıl içerisinde en
az 1 sezon faal futbol oynamış ve 5 resmi müsabakada oynamış olduğunu
ilgili federasyonlardan belgelemesi gerekmektedir.
BAL’da 35 maç ve üzeri oynamak.3. Ligde en az 2 maç oynamak

100

BAL’da 30 maç ve üzeri oynamak.

90

U15-U16 Milli takımlarında oynamak.

80

TÜSF 1. Ligde 2.lik ve 3.lük.

70

BAL'da 15 maç ve üzerinde oynamak.

60

Liselerarası Türkiye futbol finallerinde ilk 5 derece. BAL'da 10 maç ve
üzerinde oynamak.

50

9 Yıl ve üzeri lisans

40

7 Yıl ve üzeri lisans. Süper lig - 1. Lig U19-U21 takımlarında oynamak (en az
10 maç). BAL'da 5 maç ve üzerinde oynamak.

30

4-6 Yıl lisans. Liseler arası Türkiye finallerinde oynamak. Kadınlar 2. Ligde
oynamak (en az 3 maç).

20

3 Yıl lisans. Kadınlar 3. Liginde oynamak (en az 5 maç).

10

Not:Adayın puan alacağı ligin üstündeki lig maçları alt lige eklenir. Mesela 3. Ligde 2 maçı
BAL’de 19 maçı olan aday toplamda 21 maçla alt lig olan BAL’den puan alır. BAL üst ligi
tamamlamamaktadır. Türkiye kupası maçları BAL olarak sayılır.
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FUTSAL-1
Adayların Futsal-1 branşından SÖP alabilmesi için, Okullar Spor
Federasyonundan futsal lisansına sahip olması ve okullar spor
fedrasyonuna ait müsabakalarda son 3 yıl içerisinde en az 3 resmi futsal
müsabakası oynadığını resmi olarak belgelemesi gerekmektedir.
Kulüpler bazında ise futsal branşı futbol lisansı ile oynandığından dolayı
en az 3 sezon futbol lisansına sahip olması ve son 3 yıl içerisinde en az 3
resmi futsal müsabakasında oynamış olduğunu ilgili federasyonlardan
belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

A Milli takımda veya U19 Milli takımlarında oynamak, Liselerarası Avrupa
ve Dünya şampiyonasına katılmak.

100

T.F.F. Kulüpler Futsal Finallerinde 1.lik. TÜSF Üniversiteler arası
şampiyonalarda süper lig, birinci lig şampiyonlukları ve Türkiye ÜNİLİG
final grubu şampiyonlukları

90

T.F.F. Kulüpler Futsal Finallerinde 2.lik ve Liselerarası Türkiye Futsal
Finallerinde 1.lik

80

Liselerarası Türkiye Futsal Finallerinde 2.lik ve 3.lük. Ünilig Türkiye
finallerinde 2. Ve 3.lük derece. T.F.F. Kulüpler Futsal Finallerinde 3.lük

70

T.F.F. Kulüpler Futsal Finallerinde, Liselerarası Türkiye Futsal Finallerinde
ve Ünilig Türkiye finallerinde oynamak

60
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FUTSAL-2
Adayların Futsal-2 branşından SÖP alabilmesi için, Okullar Spor
Federasyonundan futsal lisansına sahip olması ve okullar spor
fedrasyonuna ait müsabakalarda son 3 yıl içerisinde en az 3 resmi futsal
müsabakası oynadığını resmi olarak belgelemesi gerekmektedir.
Kulüpler bazında ise futsal branşı futbol lisansı ile oynandığından dolayı
en az 3 sezon futbol lisansına sahip olması ve son 3 yıl içerisinde en az 3
resmi futsal müsabakasında oynamış olduğunu ilgili federasyonlardan
belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

T.F.F. Kulüpler Futsal Finallerine katılmak

100

TÜSF süper lig, birinci lig ve ÜNİLİG finallerine katılmak

90

Liselerarası Türkiye Futsal Finallerine katılmak

80

ÜNİLİG-T.F.F. Kulüpler Futsal yarı finallerine katılmak

60

TÜSF-ÜNİLİG-T.F.F. Kulüpler Futsal grup müsabakalarına katılmak

40

Liselerarası Türkiye Futsal yarı finallerine katılmak

30

T.F.F. Kulüpler Futsal Şampiyonasında en az 3 maç oynamak.

10
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VOLEYBOL-1
Adayların Voleybol-1 branşından SÖP alabilmesi için, 5 sezon ve üzeri
voleybol lisansına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 5 yıl
içerisinde en az 2 sezon faal voleybol oynamış olması ve 10 resmi
müsabakada oynamış olduğunu ilgili federasyonlardan resmi onaylı
olarak belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

A Milli takımda oynamak, süper ligde oynamak ve Liselerarası Avrupa ve
Dünya şampiyonasına katılmak.

100

U20-U19-U18 Milli takımlarında oynamak.

90

U17-U16 Milli takımlarında oynamak. 1. Lig şampiyonluğu.

80

1. Ligde 10 maç ve üzeri oynamak. Süper Lige terfi playoff maçlarında
oynamak. TÜSF Üniversiteler arası şampiyonalarda birinci lig
şampiyonluğu, süper lig ve Türkiye ÜNİLİG final grubu ilk üç derece

70

Gençlerde Türkiye Şampiyonalarında ve Liseler arası Türkiye finallerinde
oynamak.

60
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VOLEYBOL-2
Adayların Voleybol-2 branşından SÖP alabilmesi için, 3 sezon ve üzeri
voleybol lisansına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıl
içerisinde en az 2 sezon faal voleybol oynamış ve 5 resmi müsabakada
oynamış olduğunu ilgili federasyonlardan resmi onaylı olarak
belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

1. Ligde oynamak en az 7-9 maç.

100

1. Ligde oynamak en az 5-6 maç.

90

TÜSF 1 Lig 2.lik ve 3.lük.

80

1. Lige yükselmek.

70

1. Lige terfi playoff müsabakalarına katılmak. Yıldızlar Türkiye
Şampiyonalarında ilk 3 derece

60

2. ligde 5 yıl ve üzeri oynamak (en az 5 maç).9 yıl ve üzeri lisans

50

2. ligde 3-4 yıl ve üzeri oynamak (en az 10 maç). 6-8 yıl lisans

40

2. Lige terfi playoff maçlarında oynamak.

30

Liselerarası Türkiye yarı finallerinde oynamak ve liseler arası bölge
şampiyonu olmak. Bölgesel lig şampiyonluğu. Yıldızlar Türkiye
Şampiyonalarına katılmak (en az 3 maç)

20

3-5 Yıl lisans. Liseler arası bölge şampiyonasına katılmak

10
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HENTBOL-1
PUAN
Adayların Hentbol-1 branşından SÖP alabilmesi için, 3 yıllık lisansa
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıl içerisinde en az 2 sezon
faal hentbol oynamış olması ve 5 resmi müsabakada oynamış olduğunu
ilgili federasyonlardan resmi onaylı olarak belgelemesi gerekmektedir.
A Milli takımda oynamak, süper ligde oynamak ve Liselerarası Avrupa ve
Dünya şampiyonasına katılmak.

100

U20-U19-U18 Milli takımlarında oynamak.

90

U17-U16 Milli takımlarında oynamak. 1. Lig şampiyonluğu

80

1. Ligde 10 maç ve üzeri oynamak. Süper Lige terfi playoff maçlarında
oynamak. TÜSF Üniversiteler arası şampiyonalarda birinci lig
şampiyonluğu, süper lig ve Türkiye ÜNİLİG final grubu ilk üç derece

70

Gençlerde Türkiye Şampiyonalarında ve Liseler arası Türkiye finallerinde
oynamak.

60
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HENTBOL-2
Adayların Hentbol-2 branşından SÖP alabilmesi için, 3 yıllık lisansa
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıl içerisinde en az 2 sezon
faal hentbol oynamış olması ve 5 resmi müsabakada oynamış olduğunu
ilgili federasyonlardan belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

1. Ligde oynamak en az 7-9 maç.

100

1. Ligde oynamak en az 5-6 maç.

90

TÜSF 1 Lig 2.lik ve 3.lük.

80

1. Lige yükselmek.

70

1. Lige terfi playoff müsabakalarına katılmak. Yıldızlar Türkiye
Şampiyonalarında ilk 3 derece

60

2. ligde 5 yıl ve üzeri oynamak (en az 5 maç).9 yıl ve üzeri lisans

50

2. ligde 3-4 yıl ve üzeri oynamak (en az 10 maç). 6-8 yıl lisans

40

2. Lige terfi playoff maçlarında oynamak.

30

Liselerarası Türkiye yarı finallerinde oynamak ve liseler arası bölge
şampiyonu olmak. Bölgesel lig şampiyonluğu. Yıldızlar Türkiye
Şampiyonalarına katılmak (en az 3 maç)

20

3-5 Yıl lisans. Liseler arası bölge şampiyonasına katılmak

10
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BASKETBOL-1
PUAN
Adayların Basketbol-1branşından SÖP alabilmesi için, 3 yıllık lisansa
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıl içerisinde en az 2 sezon
faal basketbol oynamış olması ve 5 resmi müsabakada oynamış
olduğunu ilgili federasyonlardan resmi onaylı olarak belgelemesi
gerekmektedir.
A Milli takımda oynamak, süper ligde oynamak ve Liselerarası Avrupa ve
Dünya şampiyonasına katılmak.

100

U20-U19-U18 Milli takımlarında oynamak.

90

U17-U16 Milli takımlarında oynamak. 1. Lig şampiyonluğu

80

1. Ligde 10 maç ve üzeri oynamak. Süper Lige terfi playoff maçlarında
oynamak. TÜSF Üniversiteler arası şampiyonalarda birinci lig
şampiyonluğu, süper lig ve Türkiye ÜNİLİG final grubu ilk üç derece

70

Gençlerde Türkiye Şampiyonalarında ve Liseler arası Türkiye finallerinde
oynamak.

60
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BASKETBOL-2
Adayların Basketbol-2 branşından SÖP alabilmesi için, 2 yıllık lisansa
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca son 2 yıl içerisinde en az 1 sezon
faal basketbol oynamış olması ve 3 resmi müsabakada oynamış
olduğunu ilgili federasyonlardan belgelemesi gerekmektedir.

PUAN

1. Ligde oynamak en az 7-9 maç.

100

1. Ligde oynamak en az 5-6 maç.

90

TÜSF 1 Lig 2.lik ve 3.lük.

80

1. Lige yükselmek.

70

1. Lige terfi playoff müsabakalarına katılmak. Yıldızlar Türkiye
Şampiyonalarında ilk 3 derece

60

2. ligde 5 yıl ve üzeri oynamak (en az 5 maç).9 yıl ve üzeri lisans

50

2. ligde 3-4 yıl ve üzeri oynamak (en az 10 maç). 6-8 yıl lisans. Liseler arası
bölge şampiyonu olmak. Bölgesel lig şampiyonluğu.

40

2. Lige terfi playoff maçlarında oynamak. Liselerarası Türkiye yarı
finallerinde oynamak ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonalarına katılmak (en az
3 maç)

30

Liseler arası bölge şampiyonasına katılmak.

20

2 Yıl lisans.

10
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TAEKWONDO - GÜREŞ - JUDO
Adayların Taekwondo, Güreş ve Judo branşlarından SÖP alabilmesi için, en az 3 yıllık
lisansa sahip olması ve son 2 yıl içerisinde aktifsporcu olarak müsabakalara girmiş
olduğunu ilgili federasyondan resmi onaylı olarak belgelendirmesi gerekmektedir.
(Taekwondo branşında en az kırmızı siyah ve üstü kuşağa sahip olunması
gerekmektedir).
PUAN
Büyükler, Ümitler ve Gençler Kategorilerinde, Olimpiyat Oyunları, Dünya
Şampiyonası ve Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Kupası, Üniversiad
Oyunlarına katılmak
Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk
3’e girmek
Büyükler, Ümitler, Gençler kategorilerinde, Akdeniz Oyunları, Balkan
Şampiyonası, İslam Oyunları ve en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası
turnuvalara kulüp olarak değil, Türkiye adına milli sporcu olarak katılmış
olup ilk 3’e girmiş olmak.
Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde en az 10 ülkenin katıldığı
uluslararası turnuvalara (müsabık olarak) Türkiye adına katılıp milli sporcu
olmak.
Liseler arası Türkiye şampiyonası ve Üniversiteler arası Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak.
Yıldızlar Türkiye ve Okullar arası Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3’e
girmek, Son iki yıl içerisinde yapılan Büyükler ve ümitler kategorileri
Türkiye şampiyonasında ilk 8 dereceye girmiş olmak,
Son 3 yıl içerisinde yapılan Gençler kategorisi Türkiye şampiyonasında ilk
8’e girmiş olmak. Yıldızlar kategorisinde milli olmak.
Büyükler, ümitler ve Gençler bölgesel şampiyonalarda ilk 3'e girmek.(Özel
turnuvalar hariç)

100

90

80

75

40

25

Branşında 8yıl ve üzeri lisansa sahip olmak
Branşında 6-7 yıl lisansa sahip olmak

20

Branşında 3-5 yıl lisansa sahip olmak

10
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ATLETİZM
Adayların Atletizm branşından özgeçmiş puanı alabilmesi için en az 2
yıl lisansa sahip olması ve son 2 yıl içerisinde aktif sporcu olarak
müsabakalara girmiş olduğunu resmi onaylı olarak belgelendirmesi
gerekmektedir.

PUAN

Dünya ve Avrupa Şampiyonasında ilk 3 derece.

100

Türkiye Büyükler ve Gençler kategorilerinde birincilik. En az 10 ülkenin
katıldığı Uluslararası organizasyonlarda ilk üç derece.

90

Türkiye Büyükler ve Gençler kategorilerinde İkincilik

80

Türkiye Büyükler ve Gençler kategorilerinde üçüncülük

70

Türkiye adına milli sporcu olarak müsabakalara katılmış olmak

60

Üniversiteler arası Türkiye şampiyonasında ilk 3 derece.

50

9 Yıl ve üzeri lisansa sahip olmak

40

7-8 Yıl lisansa sahip olmak

30

5-6 yıl lisansa sahip olmak

20

2-4 yıl lisansa sahip olmak

10
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KICK BOKS
PUAN
Adayların KICK BOKS branşından özgeçmiş puanı alabilmesi için en
az 2 yıllık lisansa sahip olması ve son 2 yıl içerisinde aktif sporcu olarak
müsabakalara girmiş olduğunu resmi onaylı olarak belgelendirmesi
gerekmektedir.
Kick Boks ve boks Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek

100

Kick Boks-Boks Avrupa Büyükler-Ümitler Gençler Şampiyonasında ilk 3’e
girmek. Büyükler Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası birinciliği

90

Büyükler Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası İlk 3’girmek, Boks
büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e
girmek

70

Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonasında şampiyonada ilk 3

60

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmek, Son iki yıl içerisinde
yapılan Büyükler ve ümitler ve gençler kategorileri Türkiye şampiyonasında
ilk 8 dereceye girmiş olmak

50

7 Yıl ve üzeri lisansa sahip olmak

30

5-6 Yıl lisansa sahip olmak

20

2-4 Yıl arası lisansa sahip olmak

10

50

TENİS-BADMINTON
PUAN
Adayların Tenis ve Badminton branşlarından özgeçmiş puanı
alabilmesi için en az 2 yıllık lisansa sahip olması ve son 2 yıl içerisinde
aktif sporcu olarak müsabakalara girmiş olduğunu resmi onaylı olarak
belgelendirmesi gerekmektedir.
Uluslararası tenis turnuvasında ilk 4 derece

100

Türkiye Şampiyonasında ilk 4 derece

90
85

Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 derece
Liseler arası Türkiye finalleri ilk 4 derece

80

Liseler arası Türkiye yarıfinallerinde ilk 4 derece

70

Liseler arası bölge şampiyonası ilk 4 derece

60

Bölgesel Ligde ilk 4 derece

50

9 Yıl ve üzeri lisansa sahip olmak

40

7-8 Yıl arası lisansa sahip olmak

30

5-6 Yıl arası lisansa sahip olmak

20

2-4 Yıl arası lisansa sahibi olmak

10
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DİĞER
PUAN

Adayların diğer kısmından puan alabilmesi için en az 2 yıl lisansa sahip olması ve son
iki yıl içerisinde aktif sporcu olarak müsabakalara katılmış olması gerekmektedir.
(Futbol-Futsal-Hentbol-Basketbol-Voleybol-Taekwondo-Güreş Atletizm branşlarında
özgeçmişi olan adaylar kendi belirtilen branş tablolarından puan alabilirler. Diğer
kısmından başvurmak isterlerse sadece lisans kısmından puan alabilirler).
Olimpik Branşlarda, Büyükler, Ümitler ve Gençler Kategorilerinde, Olimpiyat Oyunları,
Dünya Şampiyonası ve Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Kupası, Üniversiad Oyunları,
Gençler, ISF okullar dünya şampiyonasına katılmak. Büyük, ümit ve gençlerde Türkiye
rekoru sahibi olmak.
Olimpik Branşlarda, Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde Akdeniz Oyunları, Balkan
Şampiyonası, İslam Oyunları ve en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvalara kulüp
olarak ve ferdi olarak değil, Türkiye adına milli sporcu olarak katılmış olup ilk 3’e girmiş
olmak.

100

Olimpik Branşlarda, Büyüklerde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3’e girmek.

85

Olimpik Branşlarda, Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde, Akdeniz Oyunları,
Balkan Şampiyonası ve en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvalara kulüp olarak ve
ferdi olarak değil, Türkiye adına milli sporcu olarak katılmış olmak,

75

Olimpik Branşlarda, Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak.

65

Olimpik Branşlarda, Yıldızlar kategorisinde milli olmak.
Olimpik Olmayan Branşlarda, Milli sporcu olmak; büyükler, ümitler, gençler
kategorilerinde Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak.

40

Olimpik Branşlarda, Büyükler, ümitler ve gençler kategorileri Türkiye şampiyonasında ilk
8 dereceye girmiş olmak. Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 8 dereceye girmiş
olmak.
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Büyükler, ümitler ve gençlerde bölgesel
turnuvalarda ilk 3'e girmek.(Özel turnuvalar hariç)

25

Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Büyükler, ümitler ve Gençler bölgesel
turnuvalarda ilk 8'e girmek.
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, En az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı
Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 8 dereceye girmiş olmak.
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Üniversiteler arası grup, bölgesel
şampiyonalarda ilk 4 derece
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Branşında 7 yıl ve üzeri lisanslı(vizeli) sporcu
olmak
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Branşında 5-6 yıl lisanslı(vizeli) sporcu
olmak
Olimpik ve Olimpik Olmayan Branşlarda, Branşında 2-4 yıl lisanslı(vizeli) sporcu
olmak
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90

30

20

15

10

MİLLİ
Adayların Milli branşından SÖP alabilmesi için, adayın milli olduğu
branşta 3 sezon ve üzeri lisansa sahip olması gerekmektedir. Adayların
milli sporculuk belgelerini ilgili makamlardan resmi onaylı olarak ibraz
etmeleri gerekmektedir. Bireysel spor branşlarında Milli SÖP alabilmesi
için en az 10 ülkenin katılmış olduğu 2 farklı turnuvaya katılmış olması
gerekmektedir.

PUAN

A Milli en az 2 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak. ISF Dünya
şampiyonasında ilk üç derece.

100

U23-U21-U20 Milli en az 2 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak.

90

U19-U18 Milli en az 2 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak.

80

U17 Milli en az 2 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak.

70

B Milli en az 5 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak.

60

B Milli en az 2 farklı turnuvada müsabakalara katılmış olmak.

50
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ENGELLİ ADAYLAR SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUAN KRİTERİ
PUAN

Engelli Kontenjanına başvurabilmek için adayların en az 3 yıllık sporcu
lisansına sahip ve son 3 yıl içerisinde en az üç yıl aktif sporcu olarak
müsabakalara girdiğini resmi onaylı olarak belgelendirmesi gerekmektedir.
Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde, Milli sporcu olarak ülkemizi dünya ve
Avrupa şampiyonaları, dünya ve Avrupa kupalarında ve Paralimpik oyunlarında
(kulüp olarak değil) temsil edip ilk 3 dereceye girmek,
Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde, Milli sporcu olarak ülkemizi dünya ve
Avrupa şampiyonaları, dünya ve Avrupa kupalarında ve Paralimpik oyunlarında
(kulüp olarak değil) temsil etmek,
Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde Milli sporcu olarak ülkemizi en az 10
ülkenin katıldığı (kulüp olarak değil) uluslararası turnuvalarda ilk 3 dereceye girmek
(En az 2 maç aldığını belgelendirmesi gerekir)
Büyükler, Ümitler, gençler kategorilerinde Milli sporcu olarak ülkemizi en az 10
ülkenin katıldığı (kulüp olarak değil) uluslararası turnuvalarda ilk 3 dereceye girmek
(En az 2 maç aldığını belgelendirmesi gerekir)
Branşıyla ilgili son 3 yıl içerisinde süper ligde veya branşıyla ilgili en üst ligde
oynamak ve ilk üç dereceye girmek, Branşında son 3 yıl içerisinde Türkiye
Şampiyonasında en az 2 maç aldığını belirtmek kaydı ile ilk 3’e girmek, Branşıyla
alakalı Türkiye Rekoruna sahip olmak
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100

90

80

70

60

YETENEK PARKUR DERECELERİ VE PUANLARI
Tablo-8. Erkekler - Kadınlar Yetenek parkuru Derece - Puan Çizelgesi.
ERKEKLER DERECE

PUAN

KADINLAR DERECE

30.00 ve altı
30.01-30.50
30.51-31.00
31.01-31.50
31.51-32.00
32.01-32.50
32.51-33.00
33.01-33.50
33.51-34.00
34.01-34.50
34.51-35.00
35.01-35.50
35.51-36.00
36.01-36.50
36.51-37.00
37.01-37.50
37.51-38.00
38.01-38.50
38.51-39.00
39.01-39.50
39.51-40.00
40.01-40.50
40.51-41.00
41.01-41.50
41.51-42.00
42.01-42.50
42.51-43.00
43.01-43.50
43.51-44.00
44.01-44.50
44.51-45.00
45.01 ve üzeri

100
97
94
91
88
85
82
79
76
73
70
67
64
61
58
55
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
0

35.00 ve altı
35.01-35.50
35.51-36.00
36.01-36.50
36.51-37.00
37.01-37.50
37.51-38.00
38.01-38.50
38.51-39.00
39.01-39.50
39.51-40.00
40.01-40.50
40.51-41.00
41.01-41.50
41.51-42.00
42.01-42.50
42.51-43.00
43.01-43.50
43.51-44.00
44.01-44.50
44.51-45.00
45.01-45.50
45.51-46.00
46.01-46.50
46.51-47.00
47.01-47.50
47.51-48.00
48.01-48.50
48.51-49.00
49.01-49.50
49.51-50.00
50.01 ve üzeri
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NOT: Aşağıdaki EK1’i doldurmadan önce bankaya ücretinizi yatırıp sonra sistemden
aşağıdaki Başvuru formu dilekçesini doldurunuz.
EK1: Başvuru Formu/Dilekçe

SİİRT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Yüksekokulunuzun aşağıda tercih ettiğim bölümleri için yapılacak olan Özel Yetenek
Sınavı’na girmek istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.…./…./2018

İmza

T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Cinsiyet:
Doğum Yeri ve Tarihi :
Adres :

Mezun Olduğu Lise :
Mezun Olduğu Alan/Kol/ Bölüm :
TYT Puanı ve Türü:
Cep Telefonu :
Başvurulan Spor Branşı:
yazınız).

(Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6’dan bakıp

Tercih edilecek program sıralaması: (Tercih sıralamanızı 1-2-3-4 şeklinde rakamla yapınız.
En az bir tercih yapılmalıdır).
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği:

( )

Spor Yöneticiliği Normal Öğretim

:

(

)

Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim

:

(

)

Antrenörlük Normal Öğretim

:

(

)

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.
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