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Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak
ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan
kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle
başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı
zamanda ahlaklısını severim.

Değerli Adaylar
2006 yılında kurulan ve bu yıl
yaklaşık
20
bine
yakın
öğrencinin eğitim alacağı
üniversitemiz,
kurulduğu
günden bu yana eğitim çıtasını
daha da yukarıya çıkarma
hedefiyle çalışmaktadır.
Amasya
Üniversitesi
bünyesinde; 8 Fakülte (Tıp
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), 3
Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 1
Yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu) ve 8 Meslek Yüksekokul (Sosyal Bilimler
MYO, Teknik Bilimler MYO, Tasarım MYO, Merzifon MYO, Suluova MYO,
Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO, Taşova Yüksel Akın MYO, Sabuncuoğlu
Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO) bulunmaktadır.
Amasya Üniversitesi öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde bulunabilmeleri ve
kendilerini kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif alanlarda da geliştirebilmeleri için
65 öğrenci kulübüne ev sahipliği yapmaktadır. Şu anda öğrencilerimizin
kullanımına sunulmuş iki adet çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme
havuzu, açık tenis kortu, halı saha, çim saha, açık voleybol ve basketbol alanları
yer almaktadır.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü tercih ederek
sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dilerim.

Prof. Dr. Süleyman ELMACI
Amasya Üniversitesi Rektörü

Kıymetli Gençler,
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne özel
yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Mezunlarımız, Millî Eğitim Bakanlığına ve özel
eğitim kurumlarına bağlı okul öncesi,
ilköğretim,
ortaöğretim
kademelerinde,
Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ya da taşra
teşkilatlarında ve engellilere yönelik sportif
aktivitelerin
öğretilmesinde
öğretmenlik
yapabilirler.
Üniversitenin
sunduğu
fiziksel
imkanlar,
akademik personelin nitelikleri ve fakülte
ortamında yaşanılan huzur iklimi gibi birçok
zenginliğe sahip olması önemli avantajlar
olarak yaşanılmaktadır. Bu kıymetli değerler
mezuniyetten sonra mesleğe başlayanların gösterdiği başarılarda gözlenmekte
ve üniversitemizin iyi bir tercih olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Başarılarımızdan aldığımız cesaretle, öğrencilerimizle ülke sporuna üstün katkılar
sunmayı ve eğitimde uluslararası başarılar elde edebilmeyi hedefledik.
Fakültemize, hiçbir yanlılığın bulunmadığı, elektronik donanımlar yardımıyla
objektif ölçütlerle tarafsız bir şekilde gerçekleştirilen özel yetenek sınavıyla
öğrenci alınacaktır. Teknolojik imkânlar sayesinde sınavımız yüksek güvenirlik
düzeyine sahiptir. Sonuçlar, adaylar ile en kısa sürede paylaşılacaktır.
Fakülte olarak bu süreçte yapacağımız özel yetenek sınavını pandemi
kurallarına riayet ederek, siz ve personellerimizin korunması için tüm önlemleri
alarak gerçekleştirmekte kararlıyız. Her aday için sınav günü ve saati
belirlenecek, sınav öncesi HES kodu kontrolü, ateş ölçümü, maske kullanımı gibi
denetimler yapılacaktır. Sınav alanına adaylar ve görevliler dışında kimse
alınmayacaktır.
Sevgili Gençler, Yeşilırmak vadisi üzerine Harşena Dağı eteklerinde kurulan, 8 bin
yılın üzerindeki tarihiyle bilim adamları, sanatkârlar, şairler, şehzadeler yetiştirmiş
ve Kurtuluş mücadelesinin başlangıç yeri olan Amasya’da, Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde sizleri öğrencimiz olarak görmeye davet ediyoruz.
Tüm adaylarımıza başarılar dilerim.
Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
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Eğitim Şehri Amasya
8500
yıllık
tarihiyle,
birçok
medeniyete ev sahipliği yapan
Amasya, geçmişi ve geleceğe
taşıyan sayısız değerlerin saklandığı
kültür, tarih ve eğitim merkezidir.
Çok sayıda sanatçı, bilim ve gönül
adamı bu şehirde yetişmiş veya
yaşamıştır.
Amasya’da Eğitim Fakültesinin
temelleri 1964 yılında Amasya Kız İlk Öğretmen Okulu ile atılmış,1974-1975 yılında
“Amasya Eğitim Enstitüsü’ne dönüşmüş ve 1982 yılında “Amasya Eğitim
Yüksekokulu” adı altında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır. 1992
yılında çıkarılan kanunla Eğitim Yüksekokulları Eğitim Fakültesine dönüştürülerek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi çatısı altında “Amasya Eğitim Fakültesi” adını almıştır.
Son olarak 2006 yılında Amasya şehri kendi üniversitesine kavuşmuş, “Amasya
Eğitim Fakültesi” “Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi” adı altında eğitimöğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 1998-1999 Eğitim ve Öğretim yılından
itibaren ise Eğitim Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü açılmıştır.
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, beden eğitimi öğretmeni
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür
ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme
şansı sunulan seçmeli derslerle, programa çok yönlü özellikler katılmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, MEB’de beden eğitimi ve spor
öğretmeni olarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
teşkilatlarında ve özel spor işletmelerinde antrenör olarak görev yapabilirler.
Ayrıca lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar gerekli koşulları
sağlamaları durunda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda
öğrenim görebilirler.
2021-2022 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden
önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkün olduğunu
hatırlatır, hepinize başarılar dilerim.
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
2021 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Ön Kayıt/Başvuru
Ön kayıt ve başvurular kayit.amasya.edu.tr web adresinden online olarak
kabul edilecektir.

Ön Kayıt/Başvuru Tarihleri
Ön kayıt ve başvuru işlemleri 05-11 Ağustos 2021 tarihlerinde, online olarak
yapılacaktır.

Sınav Tarihi
16-19 Ağustos 2021

Sınav Yeri
12 Haziran Stadyumu–Amasya

İletişim
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
E-posta: ozelyeteneksinavi@amasya.edu.tr
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!!! ÖNEMLİ !!!
Sınav Üst Kurulu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınav tarihi, programı, sınav
yer ve zamanında değişiklikler yapabilir. Adaylar Üst Kurul duyuru ve ilanlarını
takip etmek zorundadırlar.

DİKKAT! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve
ÖSYM Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

Sınavla ilgili geniş bilgi ve sınav sonuçlarına ulaşılabileceğiniz internet adresi
https://egitim.amasya.edu.tr
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
AMAÇ VE KAPSAM
Bu kılavuz, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümüne özel yetenek giriş sınavı ile öğrenci alınmasını ve
buna ilişkin esasları içerir. Kılavuz içerisinde kontenjanlar, müracaat
şartları, sınavın uygulanış, planlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır.
Kılavuzun hazırlanmasında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden
Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı “Sınav Yönergesi” esas
alınmıştır.
•

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her
şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla
mümkündür. Bu nedenle kılavuzu dikkatle okumanız gerekmektedir.
TANIMLAR

Bu kılavuzda geçen;
Üniversite
Fakülte
Dekan
Dekanlık
Fakülte Yönetim Kurulu
Sınav Komisyonu
Öğretim Elemanları
Senato
YÖK
YKS
ÖYS
TYT
OBP
ÖYSP
ÖYSP-SP
YP

:Amasya Üniversitesini,
:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesini,
:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanını,
:Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını,
:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yönetim
Kurulunu,
:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel
Yetenek Sınavı Komisyonunu,
:Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarını
:Amasya Üniversitesi Senatosunu,
:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
:Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
:Özel Yetenek Sınavını,
:Temel Yeterlik Testini,
:Orta Öğretim Başarı Puanını
:Özel Yetenek Sınav Puanını
:Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını
:Yerleştirme Puanını

ifade etmektedir.
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SINAV KURULLARI

SINAV ÜST KURULU
Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekanı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm
Başkanından oluşur. Sınav Komisyonları Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur. ÖYS
(Özel Yetenek Sınavı’nda) en yetkili organdır, ÖYS Sınavının tüm işlemlerini
yürütür, ÖYS ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları verir.
Kılavuzda bulunmayan konularda Sınav Üst Kurulu karar vermeye yetkilidir.

SINAV KOMİSYONU
Eğitim Fakültesi Dekanlığının teklifi ve Rektörlük Makamının onayıyla
görevlendirilen akademik personelden oluşur. Beden Eğitimi ve Spor Bölüm
Başkanı sınav komisyonuna başkanlık eder. Komisyon Başkanı sınav komisyon
üyeleri arasında iş bölümü yapar.
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GENEL BİLGİLER
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, beden
eğitimi öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulan ve bölgemiz, şehrimiz ve
üniversitemiz için önemli bir bölümdür. Üniversitemiz öğretim elemanları ile,
bünyesinde yer alan çim ve sentetik futbol sahaları, kapalı spor salonu, kapalı
yüzme havuzu, cimnastik salonu, tenis kortları ve birçok sosyal tesis ve
rekreasyon alanları ile öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve Spor alanında nitelikli
birer öğretmen yetişmesi için tüm imkanları sunmaktadır.
Bu program mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gereken
puanı almaları durumunda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından beden eğitimi
ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca lisans eğitimini başarı ile
tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde
İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora)
programlarına da başvuru yapabilmektedirler.

GENEL ŞARTLAR
1. Adaylardan Özel Yetenek Sınav Ücreti adı altında hiçbir ücret alınmayacaktır.
2. Adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Programına
başvuru yapabilmeleri için 2021-YKS, Y-TYT'de en düşük 800.000 inci (Milli Sporcular
ve Engelli adaylar dâhil) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).1
3. Özel yetenek sınavına başvuracak olan ve 2020-TYT puanını kullanmak isteyen ve
2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2021 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim
programlarına
başvuracaklar,
Dönüştürülmüş
Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
4. Engelli adaylar durumlarını (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR
(mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları
(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) bir üniversite veya
devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemek
zorundadır

Bkz. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
kılavuzu.https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf
1
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5. Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde, zamanında ve yönteminde değişiklik
yapmaya Özel Yetenek Sınav Üst Kurulu yetkilidir. Adaylar, Sınav Üst Kurulunun
duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.
6. Özel yetenek sınavına yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince
(sabah veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin
ilan edilmesini takip eden iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılması
gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7. İtirazlar “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi06000008 no’lu (IBAN:TR91 0001 2009
3000 0006 0000 08) Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı Diğer
gelirler hesabına” 100 TL yatırılarak, dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına
yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti
tutanakla emanete alınacaktır.

KONTENJAN
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını
içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 1. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrenci kontenjan tablosu

Bölüm
Beden Eğitimi ve Spor

Kadın Erkek Engelli* Milli Yabancı Toplam
Uyruklu
11*
21*
4**
4**
2
42

* Genel kontenjan asil ve yedek yerleştirmeler sonucunda cinsiyete göre ayrılan
kontenjanların yeterli sayıya ulaşmaması halinde cinsiyete ayrılan kontenjanlar arası aktarım
yapılacaktır.
**Engelli öğrenci ve Milli Sporcu kontenjanı (Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın).
Engelli öğrenci ve Milli Sporcu kontenjanından yeterli başvuru olmaması durumunda veya
adayların yeterli puanı alamamaları durumunda kontenjan açığı genel kontenjana
başvuran adaylardan tamamlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1. T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak.
2. Beden Eğitimi ve Spor bölümüne ön kayıt için (Milli sporcular ve engelli adaylar
dahil) 2021-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Y-TYT puan türü veya TYT puan türünde
en düşük 800.000. başarı sırasına sahip olmak (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır)2

Bkz. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
kılavuzu.https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf
2
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3. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel
engeli bulunmamak.
4. Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda
olmak. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet durum belgesinin aslını beyan etmeyen
aday kesin kayıt hakkını kaybeder).
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
6. Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların,
mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi istenecektir. Bu
belgeler için “Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanmasında, 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”
ibaresine istinaden Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplaması için diploma ya da
kurumdan alınan mezuniyet belgelerinde mutlaka “gün ay yıl“ içeren belgenin
ibrazı gerekmektedir.
7. Adayların engelli kontenjanından başvuru yapabilmeleri için herhangi bir branşta
gerçekleştirilmiş olan Paralimpik veya Deafolimpik, Dünya, Avrupa şampiyonası
veya Paralimpik veya Deafolimpik oyunlarda müsabık olarak yer almış olmaları
veya Paralimpik / Deafolimpik Milli takımlarda yer alarak müsabakalara katılmış
olmaları gerekmektedir. Başvuru koşullarını taşıyan engelli adayların müsabakalara
katıldıklarını belgelemeleri ve başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
8. Adayların engelli aday kontenjanından başvurabilmeleri için engelli olduklarını ve
engel düzeylerini “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve başvuru sırasında
sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
9. Engelli adaylardan engel oranı %40 ve üzerinde olanlar engelli kontenjanına
başvuru yapabileceklerdir.
10. Tüm engelli adaylar, sadece engelli kontenjanı kapsamında değerlendirmeye
alınacaktır.
11. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına, Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvuru
yapabilecektir.3
12. Başvurular online olarak yapılacaktır. Posta veya şahsen başvurular dikkate
alınmayacaktır. Online başvurular 5 Ağustos- 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında
kayit.amasya.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

3Bkz.

Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları
https://oidb.amasya.edu.tr/media/1042/yabanc__uyruklu_y_nerge.pdf
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13. Online başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru sisteminde istenen belgelerin
eksiksiz ve belirtilen kurallara uygun olarak yüklenmesi gerekmektedir. Online
başvuru tarihileri içerisinde adayların başvurularının onaylandığı veya reddedildiği
bilgisini başvuru sistemi ve sisteme tanıttığı e-posta adresi üzerinde kontrol etmesi
gerekmektedir. İstenilen belgelerin doğru ve eksiksiz yüklenmesi sorumluluğu ilgili
başvuru tarihleri arasında adaya aittir.
14. Başvurularda kullanılacak cihazların işletim sistemlerinden kaynaklanabilecek
olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için cep telefonu, tablet vb. mobil iletişim
cihazları yerine, başvuruların bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
15. Adaylar online başvurular esnasında ve kayıt işlemleri sürecinde iletişim kanalı
olarak, kendilerine ait bir mobil telefon numarasını ve e-posta adresini sisteme
tanıtacaklardır. Sisteme tanıtılan mobil telefon numarasına ve e-posta adresine
yapılacak olan bildirimler resmi tebliğ niteliği taşıyacak olduğundan, adaylara
başka herhangi bir iletişim kanalından bireysel bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu
nedenle, kayıt esnasında sisteme tanıtılmış olan mobil telefon numarası ve e-posta
adresinin aktif olması ve öğretmenine, antrenörüne, arkadaşına vb. değil, ADAYIN
KENDİSİNE AİT olması gerekmektedir.
16. Sınav başvurularının eleme oluşturacak yeterli sayıya ulaşamaması durumunda,
sınav komisyonu sınav başvuru ve özel yetenek sınavı tarihlerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

SINAV GÜNÜ TESLİM EDİLMESİ GEREKENEVRAKLAR
1. Dilekçe (Sınav günü evrak kontrol ve kayıt masalarından temin edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartının onaylı fotokopisi (Aslı sınav esnasında ibraz
edilecektir)
3. 2021 TYT sonuç belgesi
4. Liselerden mezun veya mezun aşamasında olan adaylar, mezuniyet durumları ile
ilgili okullarından veya e-devletten alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi
veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösteren belgenin aslını ibraz etmek koşulu
ile onaylı örneği, ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden
adaylar ise öğrenci belgelerini ibraz edeceklerdir.
(Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt esnasında diplomalarının aslını
getirmemeleri durumunda kayıtları yapılmayacaktır)
5. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak ve “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel
yetenek sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur” ibaresi taşıyan
sağlık raporu online başvuru sisteme yüklenecek, sınav esnasında aslı ibraz
edilecektir.
6. Engelli Adaylar İçin, "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" sisteme yüklenecek, aslı ya da
noter tasdikli kopyası sınav esnasında ibraz edilecektir. Ayrıca Engelli Adaylar
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Paralimpik veya Deafolimpik, Dünya, Avrupa şampiyonası veya Paralimpik veya
Deafolimpik oyunlarda müsabık olarak yer aldıklarını veya Paralimpik / Deafolimpik
Milli takımlarda yer alarak müsabakalara katıldıklarını gösterir belgenin aslı ya da
noter tasdikli kopyasını sınav esnasında ibraz edilecektir.
7. Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu)
kategorileri dikkate alınır. Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar için İlgili
özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en
az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde) onaylatılmış (En az 5 ülkenin katılımın olduğu,
yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı
veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
8. Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber
aday yerleşmeye hak kazandığında kesin kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair
belgeyi getirmek zorundadır.

SINAV UYGULAMASI ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Adayların sınava alınması başvuru sırasına ve cinsiyete göre yapılacaktır. Öncelikle
kadın öğrenciler sınava alınacaktır.
2. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa
olsun (rapor dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
3. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav üst kurulu gerekli görülen
değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik
bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir
değişiklik olduğunda bu durum sınav üst kurulunca değerlendirilecek ve ayrıca ilan
edilecektir.
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrenciler (Genel
Kontenjan ve Milli Sporcular) Özel Yetenek Sınavındaki 400 metre koşu derecelerine
göre sıralanacaktır. 400 metre süresine göre ÖYSP puanlamasına tabi tutulacak ve
ÖYSP sıralamasına göre genel kontenjan için erkeklerden ilk 21, kadınlardan ilk 11,
milli sporcu kontenjanları için (cinsiyet ayrımı yapılmaksızın) ilk 4 dereceye giren
adaylar asil listeye gireceklerdir. Genel ve milli kontenjanından başvuran ve asil
listeye giremeyen adaylar genel kontenjan yedek listelerinde ÖYSP puanlarına göre
sıralanacaktır.
5. Engelli kontenjanına başvuru yapan adaylar ise kendi aralarında Engelli Adaylar
Spor Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tablosuna göre değerlendirilecektir. Engelli
adaylar, kendi kontenjan grupları içerisinde ÖYSP puanlarına göre sıralanacaktır.
Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ilk 4 sırayı alan engelli adaylar asil listeye, asil listeye
giremeyen engelli adaylar kendi kontenjan yedek listelerinde ÖYSP puanlarına göre
sıralanacaktır.
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6. Beden Eğitimi ve Spor Programı’na alınacak yabancı uyruklu adaylar, Özel Yetenek
Sınavındaki 400 metre koşu derecelerine değerlendirilip kendi aralarında
sıralanacaktır.
7. Adaylara sınavda tek hak verilir ve aday başka bir hak talep edemez. Sınavda
kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiği takdirde sınav
komisyonunun kararı ile öğrenciye yeni bir hak verilebilir.
8. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ’den aldıkları ham puanları adayın TYT puanı olarak işlem görecektir.
9. Özel Yetenek Sınavı sonunda adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde,
öncelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en yüksek olana, Temel Yeterlilik Testi (TYT)
puanlarının eşit olması durumunda 400 metre testinde en iyi derece yapan adaya
öncelik tanınacaktır.
10. Yedek aday listeleri kontenjanda ayrılan sayılar göz önünde bulundurulup, cinsiyete
göre sınıflandırılarak ilan edilecektir. Genel kontenjan asil ve yedek yerleştirmeler
sonucunda cinsiyete göre ayrılan kontenjanların yeterli sayıya ulaşmaması halinde
cinsiyete ayrılan kontenjanlar arası aktarım yapılacaktır.
11. Milli kontenjanında sıralamaya giremeyen sporcuların 400 metre dereceleri genel
kontenjanda dahilinde değerlendirilerek ÖSYP puanları genel kontenjana dahil
edilecektir.
12. Engelli kontenjanına başvuru yapan adaylar kendi aralarında Engelli Adaylar Spor
Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tablosuna (Tablo 2) göre değerlendirilecektir.
13. Engelli öğrenci ve Milli Sporcu kontenjanından yeterli başvuru olmaması durumunda
veya adayların yeterli puanı alamamaları durumunda kontenjan açığı genel
kontenjana aktarılacaktır. Engelli öğrenci ve Milli Sporcu kontenjan aktarımı
yapılırken, her bir grupta (Engeli Öğrenci, Milli Sporcu)açık kalan kontenjan sayısının
eşit dağılıma uygun olması (2 veya 4 açık) durumunda kontenjan erkek ve kadın
adaylar arasında eşit olarak, açık kalan kontenjan sayısının eşit dağılıma uygun
olmaması (1 veya 3 açık) durumunda ise genel kontenjandaki erkek adayların
ağırlığı da göz önünde bulundurularak erkek adaylar lehine dağıtılacaktır.
14. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür
girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık
nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
15. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt
işleminden önce incelenme aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı
beyan vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları
geçersiz sayılır, kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilerek
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Başarı
sıralamasındaki diğer aday kazanmış sayılacaktır.
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16. Sınavı kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgelerinin, sınav süresince geri
iadesi yapılmayacaktır. Ancak, sınav bitiminde şahsen dilekçe ile istenildiği takdirde
yazı işlerinden geri verilebilecektir.
17. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan
istenecektir.
18. Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı olmayan adaylar sınavlarda yer alamayacaklardır.
19. Özel Yetenek Sınavı’nın tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış, sınav
komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve fiili saldırı, hakaret veya benzeri
durumlar ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, Sınav Üst Kurulu
kararı ile sınavdan diskalifiye edilecektir.
20. Uygulama sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
ihtilaflı konularda Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır.
21. Sınav komisyonu gerekli gördüğü takdirde; sınav komisyonu teklif ve sınav üst kurulu
kararıyla, sınav sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.
22. Kitapçıkta belirtilmeyen tüm konularda sınav üst kurulu karar vermeye yetkilidir.
23. Kitapçıkta kullanılan şekiller açıklama niteliğindedir. Sınav parkurunda kullanılacak
olan malzeme ve materyaller farklılık gösterebilir.

YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANIN (YP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 3 puanın belli ağırlıklarla
çarpılarak toplanmasından elde edilecektir.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2021-TYT Puanı (TYT-P)

ÖYSP Standart Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması
Fakültemizce yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için
bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYS’lerin standart puana çevrilmesi için
önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her
aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
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)
2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
En yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılıp ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı
kazanmış olacaktır.
Asıl ve yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Eğitim Fakültesi Dekanlığının onayından sonra
(www.amasya.edu.tr / https://egitim.amasya.edu.tr) WEB sayfalarından ilan edilecektir.

NOT: Özel Yetenek sınav başvuru şartları ve yerleştirme Puanının hesaplanmasında
kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm
değişikler aynen yansıtılacaktır.

SINAV GİRİŞ KOŞULLARI
•

Adaylar sınavlara, Özel Kimlik Belgesi (T.C. kimlik numaralı ve resimli kimlik kartı, nüfus
cüzdanı, ehliyet veya pasaport), Sınav Giriş Kartı (Üniversite tarafından verilecektir)
ve uygulamalı spor kıyafeti (şort, tişört veya eşofman, spor ayakkabısı) ile katılmak
zorundadırlar.

•

Sınav Giriş Kartında kayıt bürosu yetkilisinin imzası, kontrol edilmiştir kaşesi, aday sıra
numarası gibi işlemlerden birinin eksikliği halinde aday sınava alınmaz.
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SINAV
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrenciler (Genel Kontenjan ve
Milli Sporcular) Özel Yetenek Sınavındaki 400 metre koşu derecelerine göre sıralanacaktır.
400 metre süresine göre ÖYSP puanlamasına tabi tutulacak ve ÖYSP sıralamasına göre
genel kontenjan için erkeklerden ilk 21, kadınlardan ilk 11, milli sporcu kontenjanları için
(cinsiyet ayrımı yapılmaksızın) ilk 4 dereceye giren adaylar asil listeye gireceklerdir.
Engelli kontenjanına başvuru yapan adaylar ise kendi aralarında Engelli Adaylar Spor
Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tablosuna (Tablo 2) göre değerlendirilecektir.
Geriye kalan adaylardan engelli adaylar, kendi kontenjan grupları içerisinde, genel ve milli
kontenjanından başvuran ve asil listeye giremeyen adaylar ise genel kontenjan yedek
listelerinde ÖYSP puanlarına göre sıralanacaktır.
Tablo 2. Engelli Adaylar Spor Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tablosu

1
2
3
4
5
6

Derece
Paralimpik veya Deafolimpik spor dallarında gerçekleştirilen uluslararası
yarışmalarda 1. olmak
Paralimpik veya Deafolimpik spor dallarında gerçekleştirilen uluslararası
yarışmalarda 2. olmak
Paralimpik veya Deafolimpik spor dallarında gerçekleştirilen uluslararası
yarışmalarda 3. olmak
Kendi kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında en az 5
ülkenin katıldığı turnuvalarda 1. olmak
Kendi kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında en az 5
ülkenin katıldığı turnuvalarda 2. olmak
Kendi kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında en az 5
ülkenin katıldığı turnuvalarda 3. olmak

Puan
100 Puan
75 Puan
50 Puan
30 Puan
20 Puan
10 Puan

Yabancı uyruklu adaylar AÜYÖS puanları değerlendirmeye katılmadan yalnızca özel
yetenek sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır.
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•

Birden fazla kişinin aynı anda koşması halinde, her aday kendi kulvarı sınırları
içerisinde koşmak zorundadır. Kulvar ihlali durumunda aday elenir.

•

Adaylar kulvarlarda göğüs numarası sırasına göre kulvara alınırlar. Adayların kulvar
tercih etme hakları yoktur.

•

Kulvar sayısı, Covid-19 pandemi kurallarına (sınav günündeki) göre değişiklik
gösterebilir.

•

Koşu süreleri, başlangıç ve bitiş çizgilerinde yer alan fotoseller aracılığı ile otomatik
olarak ölçülecektir.

•

400 metre koşusuna başlamak için adaylar zemine çizilen çizgi üzerine ayaklarının
bir kısmıyla temas etmek koşuluyla zemindeki belirlenen alan içerisinde istediği çıkış
pozisyonunu alır. Adayın başlangıç pozisyonunda süre ölçüm cihazını/fotoselleri,
yaptığı temas sonucunda veya farklı nedenlerle çalıştırması sonucunda
doğabilecek olumsuzluklardan aday sorumludur. Aday çıkış yapabilmek için
görevlinin “ÇIK” komutu veya sesli/görsel işaretini beklemelidir. “ÇIK” komutu
verilmeden çıkış yapan aday diskalifiye edilir ve süresi yerleştirme puanı
hesaplamasına dahil edilmez.

•

400 metre koşusu esnasında sınav ölçüm araç ve gereçleri ile ilgili teknik aksaklıklar
haricinde adayın yaşayabileceği her türlü olumsuzluktan (rahatsızlık, sakatlık vb.)
aday sorumludur. Adaya ikinci bir hak tanınmayacaktır.

•

Her aday ilan edilen tarihte göğüs numarasına göre sınava alınacaktır. Sınav gün
ve sırasını kaçıran adaya sınava giriş hakkı tanınmayacaktır.

NOT: Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda
sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav
sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur.

SINAVA İTİRAZLAR
Özel yetenek sınavına yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince (sabah
veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini
takip eden iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreler
dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi06000008no’lu (IBAN:TR91 0001 2009 3000
0006 0000 08) Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı Diğer gelirler
hesabına” 100 TL yatırılarak dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak
yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla emanete
alınacaktır.
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
takvimde yer alacak takvim çerçevesinde, fakülte tarafından belirlenecek
günlerde mesai saatleri içinde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri
Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip
eden ilk mesai günü Yedek listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların
müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan açığı kadar
yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, kayıtları yapılacaktır. Bu
işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru
tarihleri üniversitemiz internet sitesinden günaşırı ilan edilecektir. Her yedek adaya 2
gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar
başvuru hakkını kaybedeceklerdir.
2. Erkek ve kadın adayların kesin kayıt işlemlerinde, yedek adaylarla da kontenjanın
doldurulamaması durumunda erkek kontenjanı kadına, kadın kontenjanı erkeklere
aktarılır.
3. Kesin kayıt işlemlerinde Engelli öğrenci ve Milli Sporcu kontenjanlarının dolmaması
durumunda kontenjan açığı genel kontenjana aktarılacaktır. Engelli öğrenci ve Milli
Sporcu kontenjan aktarımı yapılırken, her bir grupta (Engeli Öğrenci, Milli
Sporcu)açık kalan kontenjan sayısının eşit dağılıma uygun olması (2 veya 4 açık)
durumunda kontenjan erkek ve kadın adaylar arasında eşit olarak, açık kalan
kontenjan sayısının eşit dağılıma uygun olmaması (1 veya 3 açık) durumunda ise
genel kontenjandaki erkek adayların ağırlığı da göz önünde bulundurularak erkek
adaylar lehine yerleştirilecektir.
4. Asil ve yedek listeden kazanan adaylardan aşağıda önemli tarihler başlığı altında
belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
5. Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar.
Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.

TYT sonuç belgesi
Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı
T.C Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanının onaylı sureti
Erkek adayların bağlı bulunduğu askerlik şubelerinden askerlikle ilgili kayıtlarında
sakınca olmadığına dair belge
5. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında vesikalık
fotoğraf).
6. Yataklı resmi veya özel hastanelerden “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programına Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca
Bulunmamaktadır" ibaresinin yer aldığı heyet raporu.
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ÖNEMLİ TARİHLER
TARİH
Online Başvuru Tarihleri
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınav Listelerinin İlanı
Özel Yetenek Sınavı

05-11 Ağustos 2021
13 Ağustos 2021
16-19 Ağustos 2021

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı
Engelli adayların başvurularının değerlendirilmesi ve İlanı-(Sportif Özgeçmiş)

20 Ağustos 2021

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar

23 Ağustos 2021

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi

24 Ağustos 2021

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Kesin İlanı

25 Ağustos 2021

Kesin Kayıtlar
Yedek Adayların İlan edilmesi ve Yedek Kayıt Süreci Başlangıcı

26-31Ağustos 2021
1 Eylül 2021
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