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Dünyayı değiştirmeye kendinden başla…
Hareketin, bıkmadan çalışan aklın, sevmekten yorulmayan kalbin… Sormanın, sorulara yeni
cevaplar üretmenin, her cevaptan yeni sorular çıkarmanın… Engelleri görmenin, onları ustalıkla
aşmanın… Hedeflere varmanın kendine yeni hedefler yaratmanın olduğu yerde değişim başlar.
Bu değişim öyle kuvvetli, öyle güzel, öyle karşı konulmazdır ki çevresinde ne varsa etkisine kapılır.
Değişimin dokunduğu her şey değişmeye, güzelleşmeye başlar. İşte, atılan tek bir adımla, tek bir
düşünceyle, tek bir soruyla, yıllardır sorulan sorulara verilen tek bir “değişik” cevapla dünya böyle
başlar değişmeye, güzelleşmeye…
İnsanın ve hayatın radikal şekilde değişmeye başladığı yer ise üniversitedir. Bu nedenledir ki doğru
bir üniversite seçimi önce insanı, sonra o insanın dokunduğu canlı cansız her varlığı olumlu şekilde
değiştirir ve geliştirir. Bu, bir ucu dünyaya açılan domino taşlarına hafifçe dokunmak gibidir. Bir
insana dokunarak, onu kendini iyi tanımasına ve hedefleri uğrunda dilediği değişimi yaşamasına
ön ayak olarak, onu olumlu şekilde değiştirerek aslında tüm dünyayı değiştirmeye başlarsınız. Bir
insana sağladığınız fayda size dünyanın bir ucunda da olsanız gelir, bulur.
Bu noktada biz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ne denli bir sorumluluk
üstlendiğimizin farkındayız ve her adımımızı bu sorumluluğu layığıyla yerine getirmek adına
atıyoruz. Önce bu ülkenin gençlerine ve sonra da çevremize, ülkemize ve dünyamıza fayda
sağlamak, dokunduğumuz her şeyi güzelleştirmek hedefiyle sağlam adımlar ile yürüyoruz.

Değişime ayak uydurarak değil, değişimin nedeni, öncüsü olarak; birlikte her gün daha da artarak,
çoğalarak…

Ece UYSAL
Mütevelli Heyeti Başkanı
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Sevgili öğrenciler,
Günümüz dünyasında hem günlük hayatımız ile ilgili konularda hem eğitim öğretim alanında
büyük değişimleri hep birlikte yaşıyor ve gözlemliyoruz. Teknoloji bir taraftan hayatımızı
kolaylaştırırken bir taraftan da in aktif yaşam tarzları yaratarak fiziksel ve ruhsal sağlığımızı
tehdit eder hale geliyor.
Artık kişiselleştirilmiş, yaratıcılığımızı ve potansiyelimizi daha iyi kullanabileceğimiz insan
odaklı eğitim modellerini öne çıkarmamızın gerekliliği giderek artan oranda kabul görmeye
başladı.
Bir taraftan öğrenci odaklı, insana değer veren, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile tüm
öğrencilerimizi kucaklamayı, diğer yandan hızlı değişen dünyada sağlıklı yaşamın kaynağı olan
sporu yaygınlaştırmayı, daha fazla bireyin spor faaliyetlerinin yarattığı heyecan, coşku ve
dinamizmi hissetmesini amaçlıyoruz.
Sporcuların etik ve centilmenlik duyarlılığının tüm ülkemize yayılmasını sağlayacak öğrencilerimizin
varlığı ve toplumun tüm kesimine üniversitemizin “değer üreten” vizyonun yayılmasını
kolaylaştıracak. Üniversitemizin Kıbrıs’ın en yeşil en güzel bölgelerinden birinde girişimci ve
yenilikçi bir üniversite olarak, düşünen araştıran ve üreten yeni öğrencilerini aramaktadır.

Ülkemizin ve insanlığın gelecek vizyonuna katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizin bu alanda
alacağı eğitim sadece kendileri için değil içerisinde yaşadıkları toplumlar için de en önemli
katkılardan birini oluşturacaktır. Ülkemizin gelecek vizyonuna, sağlıklı yaşam tarzının toplumun
her kesiminde yaygınlaşması ve yerleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen tüm öğrenci adayı
arkadaşları aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Saygı, sevgi ve en iyi dileklerimle

Prof. Dr. İBRAHİM LEVENT TANER
Rektör
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Sevgili adaylar,
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt
ilçesinde, üniversitemizin kampüsünde kendi seçecekleri spor dallarında yetişmiş bireyler olma
yolunda önemli bir adım atacağını düşünüyoruz.
“2019 Özel Yetenek Sınav Programımız” sizlerin seçtiği bölümlerde en hassas ve objektif
değerlendirmeyi yapmak ve sizlere sınavın tüm aşamalarında yol göstermek amacıyla
hazırlanmıştır. Özel yetenek sınavımızda insan etkisine imkan vermeyen elektronik sistemler ile
ölçülebilen, zamana dayalı objektif değerlendirme imkanı sunan sistemler tercih edilmiştir.
Sınavımıza katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.
Sizleri KKTC’nin incisi Güzelyurt ilçesinde ve onun simgesi haline gelmiş Kıbrıs Sağlık ve
Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde kısacası aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Figen YAMAN LESİNGER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Giriş
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz araştırıcı, sorgulayıcı, üreten, gelişime açık, çözümleyici
ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı spor insanları yetiştirmeyi hedef
edinmiştir. Spor bilimine ev sahipliği yapmayı, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak
toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmayı görev olarak kabul etmiştir. Yüksekokulumuz;
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Okulumuz
2022–2023 Eğitim öğretim yılında Rekreasyon bölümüne, Antrenörlük Eğitimi bölümüne, Spor
Yöneticiliği bölümüne Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) ilan ettiği kontenjanlar dahilinde
öğrenci almayı hedeflemekteyiz.
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Önemli Tarihler / Takvimi

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

SINAV TARİHLERİ VE YERİ:
09 Eylül Saat 10.00 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak Neotech Kampüsü
10 Eylül Saat 10.00 (Ankara)
11 Eylül Saat 12.00 (Adana)
12 Eylül Saat 12.00 (Gaziantep)
13 Eylül Saat 12.00 (Şanlıurfa)

ONLINE KAYIT: Belirtilen sınav tarihlerinden bir gün önce saat 23:59’a kadar online olarak
başvurular yapılabilecektir. Online başvuru için tıklayınız https://aday.kstu.edu.tr/besyobasvuru-formu/
Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgelerini ve ödeme dekontlarını getirmeleri
gerekmektedir.

Sınav (Illinois Çeviklik Testi): Her bir adayın sınava alınacağı gün ve saatleri gösteren
bilgilendirme notu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi web sayfamızda sunulmuştur.

Not: Özel Yetenek Sınavları saat 10:00’da başlayacaktır. Sınav komisyonu, sınav yerini ve
zamanını değiştirebilir.

SINAV KOMİSYON BAŞKANI
Doç. Dr. Mustafa EROL

7

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
BÖLÜM HAKKINDA
Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu
nitelikli antrenörler yetiştirme amacı ile yola çıkan bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda ders
programı uygulamaktadır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim
araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha
verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor
kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, millî
olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullarda Antrenör ve yardımcı Antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü
gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programdan mezun olacak
öğrenciler “Antrenör” unvanını almaktadır.

DERSLER HAKKINDA
Antrenörlük Eğitimi bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda
hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek
seçimi, anatomi ve kinesyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik ve
bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam
donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM HAKKINDA
Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu
nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirmek için yola çıkan bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda
ders programı uygulamaktadır. Spor yöneticiliği Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders
programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve
uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Spor sektörünün en önemli bileşenlerinden olan Spor Yöneticiliği birçok bilgi alanını bünyesinde
barındırmaktadır. Sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik
projeler hazırlamak, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri sürekli
olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar
yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmektir. Spor yöneticilerinin çalıştıkları
alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor
kulüplerinde, spor federasyonlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
teşkilatlarında, milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak çalışırlar.
Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve
organizasyonlarda görev alabilirler.

DERSLER HAKKINDA
Spor Yöneticiliği bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda
yönetim bilimleri, spor hukuku, kamu yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler, sporda yönetim ve
organizasyon, uygulamalı kamp eğitimi ve yönetimi, spor tesisleri işletmeciliği gibi teorik ve
uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
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REKREASYON BÖLÜMÜ
BÖLÜM HAKKINDA
Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu
nitelikli rekreasyon uzmanı yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders
programı uygulamaktadır. Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası
haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı
spor tesislerinde görev alacak fitness yöneticisi, uzmanı, antrenörü ve kondisyoneri yetiştirilmesine
odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını
irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve
yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan
meslektaşlarından farklı olarak, yetişen rekreasyon uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde
katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor
yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir.
Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve
gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve
etkili olması hedeflenmektedir.

DERSLER HAKKINDA
Rekreasyon bölümü sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, Serbest Zaman ve
Rekreasyon, Uygulamalı Ortak Seçmeli Dersler, Serbest Zaman Sosyolojisi, Tiyatro ve Drama
Uygulamaları, Terapötik Rekreasyon, Kamp uygulama, Rekreasyonel Turizm, Ritm Eğitimi ve Dans,
Girişimcilik ve Risk Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor
yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR
ADAY KABUL KOŞULLARI
•

T.C ya da KKTC vatandaşı olmak

•

2022 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’de hesaplanmış puana sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için;
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet
sitesinden ön kayıt başvuru formunu doldurarak; Garanti Bankası IBAN No: TR65
0006 2001 4710 0006 2995 24 200 TL (İki Yüz TL) yatırmaları zorunludur.
Adaylar daha sonra aşağıda belirtilen belgeleri başvurusunu tamamlamak üzere girilecek sınav
yerleşkesinde kurulacak olan sınav ofislerine teslim etmelidir.
*2022 yılına ait TYT sonuç belgesi

*Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde TC Kimlik numarası
yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına
girmesinde ve/veya Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir Sağlık
Kuruluşundan alınabilir.)
*T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).

*Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı veya noter
onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili
Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için
Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili
belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim
etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan
Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen
uygulanacaktır.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve
Rekreasyon bölümlerine öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak
yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP),
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2022-TYT Puanı (TYT-P) belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınır. Oluşan bu toplam puana Yerleştirme Puanı (YP) adı verilir ve aşağıdaki formülle
hesaplanır:
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,45 x TYT-P) + (0,12 x OBP)
Aday spor alanından 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 = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,45 x TYT-P) + (0,12 x OBP) + (0,06 x OBP)
2021 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 kazanmış̧ olacaktır.
.

12

KONTENJANLAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’muza YÖK’ün açıkladığı kontenjanlar dahilinde öğrenci
alınacaktır.

Sınava katılan ve üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrenci adaylarına %25 ilave burs
imkânı verilecektir. Öğrenim bedeli %5 KDV dahil 13.500TL ‘dir. Öğrenim ücreti 4 yıl
sabit kalacaktır. Herhangi bir zamdan etkilenmeyecektir.

%100 ve %50+%25 burs kazanıp ilan edilecek olan asıl kazanan listelerinde belirlenen tarihte kayıt
yaptıramayan adayların yerine yedek listeden sırası ile puanına göre yerleştirme yapılacaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KONTENJANLARI
BÖLÜM

BURS

KONTENJAN

Antrenörlük Eğitimi

TAM BURSLU

2

Antrenörlük Eğitimi

%50+ %25 İNDİRİMLİ

28

Spor Yöneticiliği

TAM BURSLU

2

Spor Yöneticiliği

%50+%25 İNDİRİMLİ

28

Rekreasyon

TAM BURSLU

2

Rekreasyon

%50+%25 İNDİRİMLİ

28
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SINAVIN UYGULANMASI
Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır
Aşama: Illinois Çeviklik testi
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SINAV İTİRAZLARI
Adayların kendi bilgilerine ilişkin olası hatalara itirazları aynı gün içerisinde gerçekleşecektir.
İtirazlar Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
sınav komisyonuna yazılı olarak yapılacaktır. Yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilip kabul
edildiği takdirde o gün sınava giren tüm adayların sınavları bitiminde adaya tekrar sınav hakkı
tanınacaktır. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtiraz ücreti 200 TL’dir (itiraz haklı bulunursa ücret iade edilir).

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim
çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenecek günlerde mesai
saatleri içinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu 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 web sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün
başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını
kaybedeceklerdir.
Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler
kayıt haklarını kaybederler.
Adaylar kendi durumlarını üniversite web sitesinden takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları
adaylara yazılı olarak gönderilmez.

KAMPÜS ADRESİ:
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Kutlu Adalı Bulvarı, Güzelyurt / KKTC

TELEFON:
0541 476 7892
0850 811 53 53
0536 410 6231

E-POSTA: tercih@kstu.edu.tr
ONLİNE KAYIT:
https://aday.kstu.edu.tr/besyo-basvuru-formu/
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