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Sevgili Adaylar, 

 

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinden bu yana hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren bir 

üniversite konumuna gelmiş bulunmaktadır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde yer alan 10 Fakülte, 

3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı ve 12 Meslek Yüksekokulu ile önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Rektörlüğe bağlı 5 bölüm başkanlığı ile 15 araştırma ve uygulama merkezi de 

kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Üniversitemiz, yaklaşık 27.500 öğrencisi ve 1640 akademik 

ve idari personeli ile üniversitelerimiz arasında önemli bir yer edinmiştir. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz 24 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuş olup, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği bölümleri olmak üzere 2 bölüm ile eğitim – öğretim faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ilk öğrencilerini 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında, Spor Yöneticiliği Bölümü de ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kabul 

etmiş olup; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile beraber Spor 

Yöneticiliği Bölümüne öğrenci alınacaktır. 

Yüksekokulumuz ilimiz ve bölgemizde spor kültürünü yaygınlaştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde spor 

bilincini oluşturma ve insan gücü kaynaklarının istihdamını sağlama gibi birçok görevi üstlenmektedir. 

Yüksekokulumuzun programlarını tercih ederken ülkemiz ve toplumumuzda bu misyonu gerçekleştirecek insan 

kaynağını oluşturmaya da adaysınız. Yüksekokulumuzun sunduğu olanaklar ve öğretim elemanlarımızın 

yönlendirmesiyle ileride alanında iyi birer spor eğitimcisi olarak birçok başarıya imza atacağınıza inanıyorum. 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavları için özel olarak hazırlanmış bu kitapçık 

sizlere sınavın tüm aşamalarında rehber olacaktır. Siz değerli gençlerimize birbiriniz ile yapacağınız bu yarışta 

başarılar diliyorum. 

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü 
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Sevgili Aday Arkadaşlarım, 

 

 

2015-2016 Eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci kabul eden Yüksekokulumuz bu yıl 7. defa 

gerçekleştireceği özel yetenek sınavıyla eğitim hayatına devam edecektir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bu yıl hem Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi hem de Spor Yöneticiliği 

programlarına engelli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile beraber Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ nun 

bu sene belirleyeceği kontenjanlara göre öğrenci alacaktır. Yüksekokulumuz Üniversitemizin ‘Geleceğe açılan 

kapı’ sloganına yakışır bir şekilde dünya standartlarında bilimsel, kültürel ve sportif açıdan her platformda var 

olan bir Yüksekokul hedefini benimsemiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmemizde en büyük ilham kaynağımız ve 

dayanağımız siz değerli gençlersiniz. 

 

 
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği hedefte, beden ve ruh sağlığı yerinde çağdaş bir 

toplum oluşturmak temel ilkemizdir. Bu hedefe ulaşmak için; öncelikle öğrencilerimizin bireysel becerilerini 

artırmaları, çağdaş ve bilimsel bir düşünce yapısına sahip, yeterli ve kaliteli bir eğitim alabilmeleri için, tüm 

gücümüzle çalışmakta ve gereken özeni göstermekteyiz. 

 

 
Sınavımızda, insan etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal 

verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Sınavın, hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden 

yapılabilmesi için bütün tedbirler alınmaktadır. Bu nedenle tarafsız, adil ve hakkaniyetli bir sınav yapılacağını ve 

emeğinizin bizlere emanet olduğunu hatırlatır, gireceğiniz bu sınavda tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim. 

 

 
Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU 

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
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1. BÖLÜM 
 

1.1. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

TANITIMI 
 

Yüksekokulumuz 24.05.2012 yılında 3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon 

bölümleri olmak üzere 4 bölüm açık bulunmaktadır. 2015–2016 yılında ilk olarak Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği programına ve 2017–2018 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği 

programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  2021-2022 öğretim yılında ise 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 55 ve Spor Yöneticiliği bölümüne 65 öğrenci olmak üzere toplam 

120 öğrenci alınacaktır. 

Misyonumuz 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak misyonumuz, dünyada 

ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; bunun için 

beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya 

standartlarına uygun eğitim programları ile Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, öğrencilerin kendi 

potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde eğitim verilmesini sağlamak amacı 

ile evrensel etik değerlere bağlı, öncü yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim, spor ve sağlık 

hizmeti sunacak, evrensel bilime katkı yapan yaratıcı bilim adamları ve uzman bireyler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak vizyonumuz, eğitim ve 

öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol 

gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih 

edilen, değerlerine daima yenilerini katan ve yılmadan üreten saygın bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır. 

Değerlerimiz 

- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık 
 

- Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması 
 

- Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı 
 

- Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme 
 

- Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme 
 

- Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik 
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Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının amacı; üst 

düzeyde akademik yeteneğe ve sportif yeteneğe sahip olan, bu yeteneklerini eşgüdümle kullanabilen, bedence 

sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi 

bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları 

bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 

anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde, genel kültür, 

öğretmenlik formasyonu ve alan bilgisine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya özel okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak; ayrıca çeşitli spor 

merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde sahip olacakları antrenörlük belgesi ile eğitmen 

olarak çalışabileceklerdir. 

 

 
 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor Yöneticiliği bölümünün amacı sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında 

geliştirebilen, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir 

Spor Yönetimi eğitimi vermektir. Bunun yanı sıra, spor işletmesi, ekonomisi ve yönetimini kavramlarını 

profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve 

etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. Spor Yöneticiliği Bölümünün vizyonu, olimpizm ruhuna sahip, 

bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve 

bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, 

çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek ve verdiğimiz tüm 

hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır. Bu alandan mezun 

olanlara “spor yöneticisi” unvanı verilir. Bu bölümde yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması 

ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile için 

yeterli bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Spor Genel Müdürlüğü, spor 

federasyonları, spor kulüpleri ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler. 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Ait Spor Tesisleri Bilgileri 
 

Spor Kompleksi  
 

5250 m
2
 Yüzme Bloğu 

Yüzme Havuzu 

Hamam 

Sauna 

Masaj Odası 

Salon Bloğu 2950 m
2
 

Çok amaçlı spor salonu 611 seyirci kapasiteli 

Squash Salonu 
 

Pilates, Step-Aerobik Odası 
 

Fitnes Salonu 
 

Dövüş sporları Odaları 
 

Stadyum 8126 m2
 

Sentetik Atletizm Pisti 4000 seyirci kapasiteli 

Futbol Sahası 
 

 



8  

2. BÖLÜM 

 
2.1. ONLINE KAYIT VE ÖNEMLİ TARİHLER 

 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci alımına ilişkin 

önemli tarihler Tablo 1’ de görülmektedir. 

Tablo 1: Öğrenci Alımına İlişkin Önemli Tarihler 
 

Tarih Açıklama Yer 

20 Ağustos – 30 Ağustos 2021 (saat 23:59’a kadar) İnternet 

Üzerinden 

Online Kayıt 

http://besyo.nku.edu.tr 

1 Eylül – 3 Eylül 2021 Özel Yetenek 

Sınavı 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Stadyumu 

Özel Yetenek Sınavı Bitiminden   
Kesin Kayıt 

Tarihleri 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Sonra İlan Edilecektir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

*Adayların sınav giriş tarihleri ve saatleri online başvuru süresi bittikten sonra 

http://besyo.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirlenen sınav tarihi aralığında pandemi 

sürecine bağlı olarak sokağa çıkma yasağı, kısıtlama veya benzeri durumların oluşması halinde 

özel yetenek sınavı yapılmayacaktır. Bu durumda adayların tercihleri de göz önüne alınarak 

TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanlarına göre yerleştirme 

işlemi gerçekleştirilecektir. 

 Online Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler 
 

1.1 adet vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun 

olmalı, adayın son 6 aylık durumunu göstermelidir (Vesikalık olmayan fotoğraflar eksik veya hatalı 

evrak olarak değerlendirilecektir). 

2. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı (Yabancı uyruklular için pasaport). 
 

3. 2020 ya da 2021 TYT Sonuç Belgesi (TYT puanlarının 2 (iki) yıl geçerliliği olduğundan adayın 

2020 ya da 2021 TYT puanlarından yüksek olan sonuç belgesi). 

4. Sağlık Raporu. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel 

Hastanelerden alacakları "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına 

Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur ya da Spor Yapmasında Sakınca Yoktur" ifadesi 

bulunan Sağlık Raporu. 

5. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son 

sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi. Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı 

olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları 

öğrenci belgesini beyan edebilirler. 

6. Millilik belgesi. Millilik kontenjanına başvuracak millilik belgelerinin ilgili federasyonlardan veya 

Spor Genel Müdürlüğünden (SGM) onayının alınması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul 

edilmeyecektir. 

http://besyo.nku.edu.tr/
http://besyo.nku.edu.tr/
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7. Engelli adaylar için gerekli belgeler. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli 

örneğini ve Tablo 4’te belirtilen Sporcu özgeçmişi puanına karşılık gelen ilgili federasyon onaylı  

belge ya da belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

8. Kırkpınar yağlı güreş sporcuları için onaylı derece belgesi. 

9. Kayıt sonunda verilen başvuru formunun çıktısı alınarak imzalanması. 

 
*Kayıt sırasında adayların vereceği bilgi ve belgeler ÖSYM veri tabanı ve ilgili spor kuruluşları 

verileri ile karşılaştırılacaktır. Adaylar doğru ve eksiksiz beyanda bulunmalıdırlar. Yanlış 

beyan durumunda, kayıt iptali, sınava alınmama ve gerekli tüm yasal işlemler hakkının 

kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Pandemi süreci nedeniyle sadece online kayıt yapılacağından adaylar gerekli belgeleri başvuru sayfasına 

yüklemek zorundadırlar. Eksik ya da hatalı belge yüklenmesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

Not: Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını online sistem üzerinden değil şahsen ya da posta yolu ile 

başvuru şeklinde yapacaklardır. 

 

2.2. ÖZEL YETENEK SINAVI KONTENJANLARI ADAY BAŞVURU VE KABUL 

KOŞULLARI 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı 

kontenjanlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’ de görülmektedir. 

Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor 
Yöneticiliği Bölümlerine Alınacak Öğrenci Kontenjanları 

 

 
Cinsiyet Beden Eğitimi ve Spor Spor Yöneticiliği 

Öğretmenliği 

Özel Yetenek Erkek 18 21 

Kadın 11 12 Sınavı 

 
Milli Sporcu 

Erkek 2 4 

Kadın 2 4 

Engelli Erkek 2 3 

Kadın 2 3 Sporcu 

Kırkpınar 
Yağlı Güreş 

Erkek 3 3 

Kadın - - 
 

Yabancı Erkek 8 8 

Kadın 7 7 

Toplam 
 

55 65 

 
Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

bölümüne 55 ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 65 öğrenci olmak üzere toplamda 120 öğrenci 
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alacaktır, alınacak öğrenci kontenjanları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı 

başvurusu için gerekli asgari TYT puanlarına ilişkin bilgiler Tablo 3’ de görülmektedir. 

Tablo 3: Başvuru için gerekli asgari TYT puanları 

 
 

Spor Beden Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği Öğretmenliği 

Liselerin spor alan/kol bölümleri dışında  
180 

 

kalan mezunları ve son sınıf öğrencileri  

Olimpik branşlarda A, B ve C kategorisi  
150 

TYT’de en düşük 800.000 

milli sporcular   (sekizyüzbin)’inci başarı 

Liselerin spor alan/kol bölümleri  
150 

sıralamasına sahip olmak. 

mezunları ve son sınıf öğrencileri  

  Kırkpınar Yağı Güreş Sporcuları 150 

Engelli adaylar 100  

2.2.1. Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Başvuru Koşullarına İlişkin Önemli Bilgiler 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Programları Özel Yetenek Sınavı başvuru 

koşulları aşağıda belirtilmiştir; 

 

2.2.1.1. Genel Kontenjana Başvuru Koşulları; 

 
Spor Yöneticiliği Programına başvurabilmek için 2021-TYT puanının en az 180 olması gerekmektedir. 

Engelli adaylar için TYT puanının 100 ve üzerinde olması yeterlidir. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programına başvurabilmek için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip 

olmak gerekmektedir. 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Aynı kural Açık Öğretim 

Fakültelerinin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarına 

kayıt yaptıran, Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanı olmayan programlarına ve 2020 YKS’den daha 

önceki yıllarda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da özel yetenek sınavına başvurabilirler. 
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2.2.1.2. Milli Sporcu Kontenjanına Başvuru Koşulları; 

 
a) Milli Sporcu Kontenjanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 

sayılı yazısına göre Bölümümüz için ilan edilen genel kontenjan içerisinden milli sporculara kontenjan 

ayrılmıştır. 

b) Milli kontenjanlara sadece 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli 

sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre Olimpik spor dallarında Milli olan Sporcular 

başvurabilirler (bkz. (http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/Olimpik Spor Dallari). Milli sporcu 

kontenjanları dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılır. Öncelik milli 

sporcu kontenjanının milli sporcular tarafından doldurulmasıdır. Belirtilen kontenjandan fazla milli 

sporcu aday başvurusu olması durumunda milli sporcular kendi içinde değerlendirilecektir. 

 Yerleştirmede öncelikli olarak A milli sporcular, sonrasında B milli sporcular ve kontenjan boş 

 kaldığı takdirde C milli sporcular yerleştirilecektir. 
 

c) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde müsabaka 

ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğü'nden almış 

oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. 

d) Milli sporcuların özel yetenek sınavına (30 m sürat) girmeleri ve tamamlamaları gerekmektedir. 
 

e) K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 

 
2.2.1.3. Engelli Aday Kontenjanına Başvuru Koşulları; 

 
a) Engelli kontenjanına başvuru yapabilmek için, adayların Paralimpik branşların herhangi birinde en 

az 3 yıl sporcu lisansına sahip olduklarını gösteren ilgili spor federasyonu onaylı belgeyi veya milli 

sporcu olduklarına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

b) Adaylar başvuru anında engel durumlarını gösteren ve Adli Tıp (Üniversite ya da Devlet 

Hastaneleri) kurumlarından alınacak belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Sağlık 

Kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, Sınav Üst Kurulu tarafından incelenecek, adayların 

engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu 

incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. 

c) Engelli kontenjanlarına başvuru yapacak adaylarda; ‘’en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum 

kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup, takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da 

geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre 

yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı 

kazanmış, iç protez takılmamış bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu 

olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden 

kazanma gücünden azalma oranı %25-50 ortopedik engelliler, görme engelli adaylar için sportif 

sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için, işitme cihazı, yapay 

http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/Olimpik


12 
 

kulaklık ile duyabilenler’’ şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Engel durumlarını belgeleyemeyen 

veya gerekli şartları sağlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

d) Engelli aday başvurularının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160- 

199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS kılavuzlarında 

yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirme sonucuna göre Tablo 

2’ de belirtilen kontenjanlar dâhilinde kayıtları yapılacaktır. 

e) Sporcu Özgeçmiş Puanı adayların beyan ettikleri ve belgeledikleri deneyimlerine göre 100 (yüz) 

üzerinden ekli Sporcu Özgeçmiş Puan tablosuna göre belirlenir (bkz tablo 4). 

c) ÖSYP; Sporcu Özgeçmiş puanının kendi içinde standart puana çevrilmesi formülü kullanılarak 

hesaplanır. 

d) Adayların puanları özel yetenek sınav kılavuzunda belirlenen ve ÖSYM tarafından yayınlanan 

2021 yılı kılavuzunda yer alan formüle göre ÖYSP-SP hesaplanarak genel başarı durumu belirlenmesi 

suretiyle değerlendirilmiş olur. 

e) Engelli sporcu kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, boş kalan kontenjan veya kontenjanlar sınav 

üst kurulunun kararına göre genel kontenjana ya da Milli sporcu kontenjanına aktarılır. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı engelli 

aday sporcu özgeçmiş puanlarına ilişkin bilgiler Tablo 4’ te görülmektedir. 

Tablo 4: Engelli Aday Sporcu Özgeçmiş Puanları 
 

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak 100 puan 

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda dereceye girmek 80 puan 

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak 60 puan 

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak 40 puan 

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda dereceye girmek 30 puan 

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak 20 puan 

 

 

2.2.1.4. Kırkpınar Yağlı Güreş Sporcusu Kontenjanına Başvuru Koşulları; 

 
Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, son üç yıl içerisinde Deste (büyük, orta, küçük) Boy ve üzerinde ilk 3 

dereceye giren yağlı güreş sporcuları 2021 Yılı Giriş Kitapçığında belirtilen diğer koşulları yerine 

getirmek ve durumlarını belgelemek şartıyla, belirtilen kontenjanlara kendi içlerinde sıralanmak koşuluyla 

yerleştirilirler. Yağlı güreş sporcularının özel yetenek sınavına (30 m sürat) girmeleri ve tamamlamaları 

gerekmektedir. Bu kontenjanlara yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda boş kalan kontenjanlar 

genel kontenjana aktarılır. 
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2.2.1.5. Yabancı Uyruklu Kontenjanına Başvuru Koşulları; 

 
a) Lise diplomasını almış adayların diplomasının aslı, fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti 

Makamlarınca denkliği onaylanmış onaylı örneği; Lise diplomasını almamış olan adayların mezun 

olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir 

belge ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

b) Yabancı uyruklu adaylar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmek ve 30 

m sürat koşusunu azami sürelerde tamamlamak zorundadırlar (erkekler için 4.60 saniye; kadınlar için 

ise 5.60 saniyedir). Bu sürenin üzerinde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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3. BÖLÜM 

 
3.1. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

 
a) Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerinin özel yetenek 

sınavı 30 m sürat testi şeklinde olup, tek aşamalı olarak yapılacaktır. 

b) Sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacaktır, geçerli kimlik kartı olmayan aday sınava alınmayacaktır. 
 

c) Her aday, kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır. 
 

d) Her aday ilan edilen gün ve sırasında sınava girmek zorundadır. 
 

e) Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve 

yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 

f) Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı 

olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. 

g) Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

h) 30 m sürat sınavında adaylara 1 (bir) hak verilecektir ancak teknik nedenlerden ötürü sınav skoru 

elde edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalardan ötürü sınav kurulu kararıyla 

adaya bir hak daha verilebilir. 

i) 30 m sürat sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin durması 

gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi halinde sorun 

yaşanmayacaktır. Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi halinde elektronik kronometre 

durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür durumlarda sorumluluk adaya aittir. 

j) Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı tespit edilen adaylar 

(sınav kuruluna, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav disiplinini bozacak 

davranışlar, adayın kendisinin veya ailesinin hakaret ve benzeri davranışları, sınav ekipmanlarına zarar 

verme vb.) sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır. 

Bu adaylar başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç edileceklerdir. 

k) Adaylar sınava düz, beyaz renkte ve üzerinde baskı veya logo olmayan tişörtle girmek zorundadır. 

Sınavda çivili ayakkabı kullanmak kesinlikle yasaktır. Diğer spor malzemeleri adayın tercihine 

bırakılmıştır (eşofman, şort, tayt, spor ayakkabı vb.). 

l) Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı 

konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerli olacaktır, boş kalan kontenjanlar arası aktarım sınav 

üst kurulunun yetkisindedir. 

Not: Özel Yetenek Sınavına başvurusu kabul edilmiş olan adaylar yukarıdaki kuralları kabul etmiş 

sayılırlar. 
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3.2. SINAVIN UYGULANMASI 

 
Özel Yetenek Sınavı, 30 m sürat koşusu üzerinden yapılacaktır. Her adaya tek hak verilecektir. 30 m 

sürat sınavı, aynı zamanda baraj sınavı niteliğindedir. 30 m sürat sınavı bitiminde adaylar koşu 

derecelerinin karşılığı puanı alacaklardır. Erkek adaylarda 4,61 sn ve üzeri, kadın adaylarda ise 5,61 sn 

ve üzeri derece elde eden adaylar değerlendirmeye alınmayacağından dolayı yerleştirme puanları da 

hesaplanmayacaktır. Engelli sporcular, Milli sporcular, Kırkpınar yağlı güreş sporcuları ve yabancı 

uyruklu adaylar belirlenen derecelerin üzerinde (Erkek adaylarda 4,61 sn ve üzeri, kadın adaylarda ise 

5,61 sn ve üzeri) koşmaları durumunda 1 puan alacaklardır.  

Özel yetenek sınavı, 1 Eylül - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında 10:00 - 21:00 saatleri arasında Tekirdağ 

Namık Kemal Üniversitesi stadyumunda yapılacaktır. Sınava girecek adaylar belirlenen gün ve saatte 

sınav yerinde hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıralarına göre sınava alınacaklardır. Sırası 

geldiğinde sınav yerinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybederek diskalifiye edileceklerdir. 

 

3.2.1. 30 METRE KOŞU SINAVINA İLİŞKİN DERECELER VE PUANLAR 

 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı 30 

metre koşu sınavına ilişkin dereceleri ve puanlarına ilişkin bilgiler Tablo 5’ te görülmektedir. 

Tablo 5: 30 metre koşu dereceleri ve puanlaması 
 

ERKEKLER 30 METRE DERECESİ (sn) PUAN KADINLAR 30 METRE DERECESİ (sn) 

3,80 ve Daha Altı Derece 10,00 4,20 ve Daha Altı Derece 

3,81 9,95 4,21 

3,82 9,90 4,22 

3,83 9,85 4,23 

3,84 9,80 4,24 

3,85 9,75 4,25 

3,86 9,70 4,26 

3,87 9,65 4,27 

3,88 9,60 4,28 

3,89 9,55 4,29 

3,90 9,50 4,30 

3,91 9,45 4,31 

3,92 9,40 4,32 

3,93 9,35 4,33 

3,94 9,30 4,34 

3,95 9,25 4,35 

3,96 9,20 4,36 

3,97 9,15 4,37 

3,98 9,10 4,38 

3,99 9,05 4,39 

4,00 9,00 4,40 

4,01 8,95 4,41 

4,02 8,90 4,42 

4,03 8,85 4,43 
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4,04 8,80 4,44 

4,05 8,75 4,45 

4,06 8,70 4,46 

4,07 8,65 4,47 

4,08 8,60 4,48 

4,09 8,55 4,49 

4,10 8,50 4,50 

4,11 8,45 4,51 

4,12 8,40 4,52 

4,13 8,35 4,53 

4,14 8,30 4,54 

4,15 8,25 4,55 

4,16 8,20 4,56 

4,17 8,15 4,57 

4,18 8,10 4,58 

4,19 8,05 4,59 

4,20 8,00 4,60 

4,21 7,95 4,61 

4,22 7,90 4,62 

4,23 7,85 4,63 

4,24 7,80 4,64 

4,25 7,75 4,65 

4,26 7,70 4,66 

4,27 7,65 4,67 

4,28 7,60 4,68 

4,29 7,55 4,69 

4,30 7,50 4,70 

4,31 7,45 4,71 

4,32 7,40 4,72 

4,33 7,35 4,73 

4,34 7,30 4,74 

4,35 7,25 4,75 

4,36 7,20 4,76 

4,37 7,15 4,77 

4,38 7,10 4,78 

4,39 7,05 4,79 

4,40 7,00 4,80 

4,41 6,95 4,81 

4,42 6,90 4,82 

4,43 6,85 4,83 

4,44 6,80 4,84 

4,45 6,75 4,85 

4,46 6,70 4,86 

4,47 6,65 4,87 

4,48 6,60 4,88 

4,49 6,55 4,89 

4,50 6,50 4,90 

4,51 6,45 4,91 

4,52 6,40 4,92 

4,53 6,35 4,93 

4,54 6,30 4,94 
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4,55 6,25 4,95 

4,56 6,20 4,96 

4,57 6,15 4,97 

4,58 6,10 4,98 

4,59 6,05 4,99 

4,60 6,00 5,00 

Erkek adaylar için 4,61 ve üzeri derece 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5,95 5,01 

 5,90 5,02 

 5,85 5,03 

 5,80 5,04 

 5,75 5,05 

 5,70 5,06 

 5,65 5,07 

 5,60 5,08 

 5,55 5,09 

 5,50 5,10 

 5,45 5,11 

 5,40 5,12 

 5,35 5,13 

 5,30 5,14 

 5,25 5,15 

 5,20 5,16 

 5,15 5,17 

 5,10 5,18 

 5,05 5,19 

 5,00 5,20 

 4,95 5,21 

 4,90 5,22 

 4,85 5,23 

 4,80 5,24 

 4,75 5,25 

 4,70 5,26 

 4,65 5,27 

 4,60 5,28 

 4,55 5,29 

 4,50 5,30 

 4,45 5,31 

 4,40 5,32 

 4,35 5,33 

 4,30 5,34 

 4,25 5,35 

 4,20 5,36 

 4,15 5,37 

 4,10 5,38 

 4,05 5,39 

 4,00 5,40 

 3,95 5,41 

 3,90 5,42 

 3,85 5,43 

 3,80 5,44 

 3,75 5,45 
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 3,70 5,46 

 3,65 5,47 

 3,60 5,48 

 3,55 5,49 

 3,50 5,50 

 3,45 5,51 

 3,40 5,52 

 3,35 5,53 

 3,30 5,54 

 3,25 5,55 

 3,20 5,56 

 3,15 5,57 

 3,10 5,58 

 3,05 5,59 

 3,00                            5,60 

  Kadın adaylar için 5,61 ve üzeri derece 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Yabancı uyruklu adaylarda baraj süresi erkekler için 4.60 saniye; kadınlar için ise 5.60 

saniyedir. Bu sürenin üzerinde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.3. KATSAYI VE ÖZEL YETENEK SINAV PUANI HESAPLANMASI 
 
 

Erkek Adaylar Kadın Adaylar 

 
100 

 
100 

    = Katsayı     = Katsayı 
 

(En kötü derece – Adayın 30 m sürat derecesi)
2 

x Katsayı = ÖYSP 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için adayın özel yetenek 

sınavından elde ettiği puan standart puana çevrilir. ÖYSP’ lerin standart puana çevrilmesi için önce 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller 

kullanılacaktır. 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP 

Standart puanı hesaplanacaktır. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı 

ortalama standart sapma ve standart puan hesaplanması ilişkin bilgiler Tablo 6’ da görülmektedir. 

Tablo 6: Ortalama Standart Sapma ve Standart Puan Hesaplanması 
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3.4. YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANLAR 

 
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP): Adayın ÖYSP’ nın (elde ettiği özel yetenek sınav puanı) 

standart puana çevrilmiş değeridir. 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): Adayın ortaöğretim başarı puanını belirtir ve ÖSYM’den 

alınarak değerlendirmeye katılır. 

2021-TYT puanı: TYT puanlarının en büyüğüdür ve ÖSYM’den alınarak değerlendirmeye 

katılır. 
 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=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. 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 
 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 
 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 

 

c) Hesaplamalar yapılırken; 2020-ÖSYS’de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları 

yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de 

uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması 

olmayan programlarına 2020-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere göre sıraya 

konularak tercihlerine göre kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Milli Sporcular için ayrılmış olan kontenjanlara başvuruda bulunan adaylar için (a) ve (b) 

şıklarında açıklanan formüller kullanılacak en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre 

gruplandırılarak sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
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3.5. COVID-19 SALGINI TEDBİRLERİ 

 
1. Randevu ile adaya bildirilen sınav günü adaylar ve görevliler haricinde kimse sınav alanına 

alınmayacaktır. Adaylar sadece sınava gireceği gün sınav alanına gelebileceklerdir. 

2. Adayların sınav saatini beklerken ve stadyuma alınırken sosyal mesafe kurallarına uygun hareket 

etmeleri gerekmektedir. 

3. Adayların sınavın başlayacağı ana kadar maskelerini uygun bir biçimde takmaları gerekmektedir. 

 

4. Adaylar sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak maskelerini çıkarabilirler. 
 

5. Adaylar kişisel dezenfektan ürünleri, siperlik veya eldiven bulundurabilirler. 
 

6. Adayların sınav bitiminde sınav alanından çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak çıkmaları 

gerekmektedir. 

ADAYLARIN DİKKATİNE! 

 

2021 Özel Yetenek Sınavı’yla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara hazırlanabilmek 

için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Çevrimiçi (Online) Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin 

kısımlarını doğru ve tutarlı bir şekilde doldurunuz. Sınav giriş sırası geldiğinde her ne sebeple olursa 

olsun sınav yerinde bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Adaylar sınav süresince sınav kayıt 

sisteminden aldıkları sınava giriş belgeleriyle birlikte resimli Özel Kimlik Belgelerini de yanlarında 

bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) veya Sınav 

Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar. Sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır. 

Not: Kesin kayıt için önemli tarihler ve gerekli belgeler sınav süresine bağlı olarak sınav 

bitiminden sonra ilan edilecektir. 

İletişim Adresi : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 
Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. 59000 Merkez/Tekirdağ 

Tel : 0 282 250 32 00 

Fax : 0 282 250 99 61 

E-Posta : besyo@nku.edu.tr 

Elektronik Ağ :http://www.besyo.nku.edu.tr 

mailto:besyo@nku.edu.tr
http://www.besyo.nku.edu.tr/
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Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. Maddesi 

ve 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının 6. Maddesi uyarınca; Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi’nin 19.08.2021 tarih, 11-01 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi doğrultusunda 

hazırlanmıştır. 


