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1) GENEL BĠLGĠLER: 

a) EĞĠTĠM PROGRAMI TERCĠHĠ: 

i) Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi (İkinci 

Öğretim) bölümlerinin özel yetenek sınavları ortak yapılacaktır. Adaylar ön kayıt 

sırasında hangi program/programlar ve kontenjanlar için sınava gireceklerini ve 

yerleştirilme tercihlerini belirteceklerdir. Adaylar her üç programı(başvuru koşullarını 

sağladıkları taktirde) da tercih edebileceklerdir. Adaylar, sınav sonunda aldıkları puanlar 

ve yapmış oldukları tercih sırasına göre Programlara(bölümlere) yerleştirilecektir. Bu 

nedenle tercih sıralamasının önemi büyük olup, dikkatle yapılmasında yarar 

görülmektedir. 

ii) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Yüksekokulumuzda eğitimi verilebilecek uzmanlık 

dalları Tablo 1 de sunulmuştur. Bu spor dalları dıĢında uzmanlık eğitiminin 

verilmediği bilinmelidir. Sınav sonucuna göre Antrenörlük Eğitimi Normal Öğretim 

ve Ġkinci Öğretim programlarına yerleĢen adayların ilgili bölümlerin Eğitim-

Öğretim planları gereği; alacakları Uzmanlık Eğitimi Özel Yetenek Sınavı 

baĢvurusu esnasında belirttikleri spor dalından olacaktır. İlgili spor dalından 

(Antrenörlük Eğitimi Bölümü Seçmeli Ders (Uzmanlık) Uygulama Yönergesine göre) 

ders açma koşulunun yerine gelmemesi durumunda öğrencinin açılan diğer uzmanlık 

derslerine kayıt yapması; öğrencinin dilekçesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla 

yapılır. Bu nedenle adayların baĢvuru aĢamasında spor dalı tercihini yaparken bu 

hususu göz önünde bulundurmalarında yarar görülmektedir. 

Tablo 1: Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uzmanlık alan dalları 

1. Artistik Cimnastik 

2. Atletizm 

3. Badminton 

4. Basketbol 

5. Futbol 

6. Güreş 

7. Hentbol 

8. Tenis 

9. Voleybol  

 

b) SINAV BELGESĠ ve ADAY TANITIM KARTI:  

Adaylara Ön Kayıt sırasında Göğüs (Aday) Numaralı tişörtleri ile çekilmiş fotoğraflarının yer 

aldığı “Sınav GiriĢ Belgesi” verilecektir. Tüm adaylar sınavlara ön kayıt sırasında verilen, 

özel olarak hazırlanmış resimli “Sınav GiriĢ Belgesi” ve özel kimlik belgeleri (resimli ve 

onaylı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile gireceklerdir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

c) SINAV KIYAFETĠ: 

Adayların kıyafetleri sınava ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

Ön kayıt sırasında adaylara üzerinde göğüs (aday) numarası yazılı 2018 Özel Yetenek Sınavı 

için özel olarak hazırlanmış bir tişört verilecektir. Adaylar Özel Yetenek sınavının tüm 

aşamalarına üstte (aday öğrencilerin tanınabilmesi açısından) bu tişörtü altta ise şort ya da 

eşofman giyerek sınava gireceklerdir. 
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d) BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARĠHLERĠ ĠLE YERLERĠ: 

Tablo 2: Kontenjan, Ön Kayıt, Sınav Tarihleri ve Yerleri 

 Kontenjanlar 
2018 TYT puanının (Ham 

puan) en az 

Bölümü 

Genel 

Kont. 

Milli 

Sporcu 

Kont. 

Engelli 

Öğrenci 

Kont. 

T
o

p
la

m
 

Genel 

Kont. 

Milli 

Sporcu 

Kont. 

Engelli 

Öğrenci 

Kont. 
K E K E K E 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
22 32 3 3 ⸺ ⸺ 60 180 150 ⸺ 

Antrenörlük Eğitimi 23 34 3 3 3 4 70 180 150 100 

Antrenörlük Eğitimi (Ġ.Ö) 23 34 3 3 3 4 70 180 150 100 

 Ön Kayıt Tarihi Sınav Tarihi Sınav Yeri 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
06-10 Ağustos 2018 

03 Eylül 2018 

tarihinden itibaren 

bitinceye kadar 

BESYO 

YERLEġKESĠ Antrenörlük Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi (Ġ.Ö) 
Not: 03 Eylül 2018 günü I. Aşama Atletizm (koşu eleme) sınavı Saat:08.30’da kadın adayların sınavı ile  

başlayacaktır. II. Aşama Test Bataryası ve Engelli adaylar spor branşı beceri sınavının gün ve saatleri sınav 

başladıktan sonra sınav yerinde komisyon tarafından ilan edilecektir. 

 

i) MĠLLĠ SPORCU KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR: 

Milli Sporcu kontenjanına Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Tablo 1 deki branşlardan, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ise EK 1 de belirtilen spor dallarından başvuru kabul 

edilecektir. Ek-1 dışındaki millilik belgesine sahip olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca Engelli Milli Sporcular sadece herhangi bir programın engelli öğrenci kontenjanına 

başvurabileceklerdir. Milli Sporcu kontenjanına başvuran adaylar 2018 TYT sınavından 150 ve 

daha fazla puan almış olduklarını gösteren Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı) ve Milli 

olduğunu gösteren Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığından aldıkları 

Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir. (Başka kurumlardan alınan 

belgeler geçersizdir). 

ii) ENGELLĠ KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR: 

Engelli adaylardan (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) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve ek 2’de belirtilen 

kriterlere göre spor özgeçmiĢine sahip adaylar özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 

2) KONTENJANLARA GÖRE ÖZEL YETENEK SINAVI AġAMALARINA ĠLĠġKĠN 

GENEL BĠLGĠLER: 

a) MĠLLĠ SPORCU KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR: 

Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir. Bu 

adaylara 2015 yılı ve sonrasına ait millilik belgesine EK 1 deki tabloya göre “Spor 

ÖzgeçmiĢ Puanı” verilecektir. 2014 ve öncesi yıllara ait özgeçmiş belgelerine spor özgeçmiş 

puanı olarak “10” puan verilecektir. Spor özgeçmiş puanı verilmesini gerektiren durumunu 

belgelendiren adaylara sadece bir durumu (belgesi) için puan verilecektir. Birden fazla 

belgesi olan adayın en yüksek puan verilmesini gerektiren belgesi değerlendirmeye 

alınacaktır. Diğer belgeleri değerlendirilmeyecektir.   
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Spor Özgeçmiş Puanı o adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olacaktır. Ayrıca sınav 

yapılmayacaktır. ÖYSP  (Özel Yetenek Sınav Puanı) puanları esas alınarak tercih ettikleri 

bölümlere yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere o program/bölümün ilgili kontenjanı için 

Yerleştirme Puanları hesaplanacak ve ilgili bölümlere adayların yerleştirilmeleri o 

program/bölümün ilgili kontenjanı için hesaplanan yerleştirme puanlarına göre yapılacaktır. 

b) ENGELLĠ KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR: 

Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir. Engelli kontenjanına başvuran adaylar 

için engel durumlarına ve ön kayıtta belirtmiş olduğu uzmanlık spor branşına göre sınav 

komisyonu tarafından oluşturulacak en az 5 kişiden oluşan değerlendirme jürisi tarafından 

değerlendirileceklerdir. Jüri üyeleri adayların spor özgeçmişi (bkz. Ek 2) ve spor branşı 

becerisi olmak üzere iki ayrı alanda puanlama yapacaklarıdır. Adayların spor branşı beceri 

sınavına girmeleri zorunludur. Spor branşı beceri sınavına girmeyen aday elenecektir. Her iki 

puanlamada da adaya verilen en yüksek ve en düşük jüri puanları atıldıktan sonra hesaplanan 

ortalama puanların toplamı adayın ÖYSP  (Özel Yetenek Sınav Puanı) puanı olacaktır.  ÖYSP  

(Özel Yetenek Sınav Puanı) puanı 70 ve üzeri olan adaylar değerlendirmeye alınacak ve bu 

puan yerleştirme puanı olarak kullanılacaktır. Adayların TYT puanları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

c) YURT DIġI ÖĞRENCĠ KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR: 

Yurt dışından başvuruları kabul edilen öğrenci adayları, bu kılavuzda yer alan ve I. aşama 

diye belirtilen Atletizm KoĢu sınavına tabi tutulacaktır. Adaylara tek hak verilecektir. Kadın 

adaylar için 800 m koşu parkuru tamamlama süresi maksimum 4 dk., Erkek adaylar için 1500 

m koşu parkuru tamamlama süresi maksimum 6 dk.’dır. Baraj derecelerden daha kötü 

sürede koşan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların KoĢu sınavını tamamlama 

süreleri yerleştirme puanı (YP) hesaplamasında kullanılacaktır.  En iyi dereceye sahip adaya 

120 tam puan diğer adaylara ise (En iyi KoĢu sınavı derecesi/Adayın KoĢu sınavı derecesi) 

X 120 hesabından Adayın yerleştirme Puanı hesaplanacaktır.  

d) GENEL KONTENJANA BAġVURAN ADAYLAR: 

Sınav iki aşamada gerçekleştirilecektir. Adayların sınavın her iki aşamasına girmeleri 

zorunludur. Sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen aday elenecektir. 

i) I. AġAMA (ÖN ELEME) SINAVI: 1.Aşamada kadın adaylar 800 m erkek adaylar 

1500 m Atletizm KoĢu Eleme sınavına gireceklerdir. Adaylar göğüs numarası sırasına 

göre sınava alınacaklardır. Adaylara tek hak verilecektir. Kadın adaylar için 800 m koşu 

parkuru tamamlama süresi maksimum 3 dk.35 sn, Erkek adaylar için 1500 m koşu 

parkuru tamamlama süresi maksimum 5 dk.25 sn’dir. Baraj derecelerden daha kötü 

sürede koşan adaylar 2. Aşama sınavına alınmayacaktır. 

ii) II. AġAMA (TEST BATARYASI) SINAVI: 

(1) Bu aşamada adaylar kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve becerilerinin 

değerlendirileceği bir parkur üzerine yerleştirilmiş 9 ayrı istasyondan oluşan “Test 

Bataryasına” katılacaklardır. Adaylara bu aşamada 2’Ģer hak verilecek ve en iyi 

dereceleri değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar göğüs numarası sırasına göre 

sınava alınacaklardır. İkinci haklar o cinsiyetteki tüm adayların Test bataryası 

sınavında 1. Haklarını kullanmalarından sonra yine göğüs (aday) numarası sırasına 

göre başlayıp devam edecektir. Sınav hakkının kullanım periyotları içerisinde hakkını 

kullanmayan adaylar o hakkını kullanmış olarak değerlendirilecek ve o haklarından 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İsteyen aday 2. hakkını kullanmayabilecektir. 
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(2) 2. aşama branş sınavlarında sürenin başlatılması ve bitirilmesi adayın 

sorumluluğundadır. Bunu için adayın başlangıç ve bitiş çizgisine belirli bir 

yükseklikte yerleştirilen fotosel cihazlarının arasından geçmesi gerekmektedir. 

(Adayın fotosel alıcılarının altından yada üstünden geçerek fotoseli çalıştıramaması 

veya durduramaması durumlarında sorumluluk kendisine aittir.)Test bataryasını 

tamamlama süresi adayın test bataryasının başlangıcında yer alan fotoselin arasından 

geçmesiyle çalışmaya başlayan ve test bataryasının bitiş çizgisinde yer alan fotoselin 

arasından geçmesiyle duracak olan elektronik kronometre ile tespit edilecektir. 

Adayın aldığı derece anında skorboarda yansıyacaktır. 

(3) Test bataryasında yer alan istasyonları aşağıda açıklandığı şekilde kurallara uygun 

olarak yapmayan adaylar, her hata yaptığı noktadan geri döndürülecek ve bu arada 

süre çalışmaya devam edecektir. 

(4) Parkuru tamamlama süresi;  kadın adaylar için maksimum 135 saniye, erkek 

adaylar için maksimum 95 saniye’dir. Parkuru tamamlama süresinden daha kötü 

derecelerde tamamlayan adayların o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

(5) Eleme;Test Bataryasını herhangi bir istasyonda terk eden, herhangi bir istasyonu 

yapmadan geçen veya istasyon geçişini kurallarına uygun bir şekilde yapmayan 

(istasyondaki hakemin uyarılarını dikkate almayan ve bu nedenle istasyon hakemince 

o istasyon geçişi onaylanmayan) adaylar o haklarından değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Test Bataryasında her iki hakkına da girmeyen ya da her iki hakkında 

da herhangi bir nedenle değerlendirmeye alınmayan adaylar elenecektir. 

(6) Test bataryası Puanlaması: yukarıdaki eleme işlemi ile değerlendirmeye alınacak 

adaylar tespit edildikten sonra adaylar testi tamamlama sürelerine göre en iyi süreden 

kötüye doğru sıralanacak ve bu sıralamaya göre ilgili cinsiyet kontenjanında en iyi 

test bataryası derecesine sahip adaya 120 tam puan diğer adaylara ise (En iyi Test 

Bataryası derecesi/Adayın Test Bataryası derecesi) X 120 = Adayın 2. Aşama (Test 

Bataryası) Puanı hesabı ile puan verilecektir. Bu puan adayın ÖYSP (Özel Yetenek 

Sınav Puanı)’nı oluşturacaktır.  

(7) Test bataryasının uygulanış biçimi ve istasyonların tanıtıldığı parkur Şekil 1’de 

gösterilmiştir (parkura ait aşağıda yer alan şekil ölçekli olmayıp, parkurun daha iyi 

anlaşılması için bilgilendirme amacıyla konulmuştur). 

iii) TEST BATARYASINDA YER ALAN ĠSTASYONLARA ĠLĠġKĠN TEKNĠK 

AÇIKLAMALAR VE KURALLAR: 

1. Ġstasyon (Kasa üzerinden geçiĢ): Bu istasyonda başlangıç fotoselinin arasından geçen aday 

cimnastik kasası üzerinden takla atarak geçecektir. (bkz. Şekil 1). 

2. Ġstasyon (Futbol): Aday kasa içerisinde bulunan futbol topunu eli ile alarak top sürme testine 

başlar. Aday parkurda(bkz. Şekil 1) belirtilen şekilde huniler arasından topu sağ ve/veya sol ayağı 

ile sürerek (dripling)  slalom yapmak zorundadır. Aday topu ayağından kaçırırsa topu kendisi 

getirerek kaldığı yerden devam etmek zorundadır. Top sürme esnasında hunileri atlaması 

durumunda harekete hatanın başladığı noktadan tekrar başlamak zorundadır. Yine aday hunileri 

devirirse onları düzelterek kaldığı yerden devam etmek zorundadır. Aday sınavda slalom geçişi 

süresince topa elleriyle kesinlikle dokunamaz. Dokunduğu takdirde aday istasyon geçişini hata 

yaptığı yere dönerek kurallara uygun şekilde tamamlar. Slalomu tamamlayan aday topu kasaya 

koyarak 3. istasyona geçer. 
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3. Ġstasyon (sıçrama/çabukluk): Bu istasyonda belirli aralıklarla denge aleti sağ ve sol yanına 

dizilmiş 7 adet engel yer almaktadır (bkz. Şekil 1). Aday bu istasyonda önce sol taraftaki 1. ve 2. 

Engelin üzerinden, sonra sağ tarafa geçip 3. ve 4. Engelin üzerinden, sonra sol tarafa geçip 5. 

Engelin üzerinden, sonra sağ tarafa geçip 6. Engelin üzerinden, sonra sol tarafa geçip 7. Engelin 

üzerinden geçerek istasyonu tamamlayacaktır. Engel geçişleri ve denge aleti üzerinde yapılan 

sağdan-sola/soldan-sağa geçişler çift ayak sıçrayarak ve engelleri devirmeden yapılacaktır. Engel 

geçişini eksik yapan veya yukarıda belirtilen sırayla yapmayan, engeli deviren ya da tek ayak 

sıçrayarak geçen aday, hata yaptığı engel başlangıcına dönerek istasyon geçişini kurallara uygun 

bir şekilde tamamlayacaktır. Bu istasyonu başarıyla tamamlayan aday önüne gelecek olan huninin  

(bkz. şekil 1)  dış kenarından (ok yönünde) geçerek 4. istasyona gelecektir. 

4. Ġstasyon (Basketbol): Aday kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alarak top sürme/slalom 

testine başlar. Aday parkurda(bkz. Şekil 1) belirtilen şekilde herhangi bir eli ile topu sürerek dizili 

olan slalom çubukları arasında; çubukları elle tutmadan ve düşürmeden slalom yapar. Aday topu 

elinden kaçırırsa kaldığı yerden devam etmek zorundadır. Yine slalom geçişini eksik yapan, 

slalom çubuğunu tutarak geçen veya düşüren aday (slalomu yerine koyarak) o çubuktan itibaren 

slalom geçişini kurallara uygun bir şekilde yapmak zorundadır. Adayın topu tek el ya da iki el ile 

taşıması da hata olarak kabul edilir ve aday hatanın yapıldığı yere geri gelerek harekete devam 

eder. Slalomu kurallara uygun olarak tamamlayan aday topu aldığı kasaya koyarak 5. istasyona 

geçer. 

5. Ġstasyon (sağlık topu taĢıma): Bu istasyonda 3 farklı renkte karışık dizilmiş 3’erli sıra halinde 6 

adet kasa bulunmaktadır. Bir sıradaki 3 kasanın her birinde o kasa renginde 3 adet sağlık topu 

bulunmaktadır (bkz. Şekil 1).  Aday bu kasaların içinde bulunan topları karşı sıradaki aynı renk 

kasaya teker teker elde taşıyacaktır. Toplar mutlaka kasanın içine koyulacaktır. Top taşımayı 

yukarıdaki kurallara uygun yapmayan aday bu eksiklikleri giderdikten sonra diğer istasyona 

geçebilecektir. Bu istasyonu tamamlayan aday önüne gelecek olan huninin  (bkz. Şekil 1)  dış 

kenarından (ok yönünde) geçerek 6. İstasyona gelecektir. 

6. Ġstasyon (Hentbol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan hentbol topunu alarak belirlenen 

sınırın gerisinden karşı duvardaki hedef dikdörtgen alana topu atarak ve dönen topu yere 

düşürmeden tutarak ardışık şekilde 5(beĢ) adet temel pas (Pas yaparken el, topun arkasında olup 

parmaklar topu kavrar kollar açılarak, kol omuzdan geriye alınır. Pas, sağ elle atılıyorsa; sol ayak 

önde, sol elle atılıyorsa sağ ayak öndedir) yapar.  

İstasyonda görevli hakem tarafından kurala uygun paslar sayılacaktır. Adayın kurallara aykırı 

paslaşmaları sayılmayacaktır. Aday her atışta sınırlı alanın gerisinde durarak ve atış sonrası dönen 

topu yere düşürmeden tutarak ardışık 5 atış yapmalıdır. Topun tutulamadığı, yere düşürüldüğü veya 

elden kaçırıldığı durumda adayın kendisi topunu alıp istasyonu baĢtan tekrarlar. Atışlar/paslar temel 

pas olarak kullanılacaktır. İki elle yapılan paslar geçersiz sayılacaktır. Atış esnasında herhangi bir 

ayağın tamamı sınırlı alan dışına çıkarsa atış tekrarlanacaktır. Aday kurallara uygun atışları bittiğinde 

topu aldığı kasa içerisine bırakıp istasyonu tamamlar ve diğer istasyona geçer. 
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7. Ġstasyon (Engel GeçiĢi):Bu istasyonda belirli aralıklarla ardışık olarak dizilmiş 3 adet 

engel(kadın ve erkek adaylar için engel yükseklikleri farklı olacaktır) yer almaktadır (bkz. 

Şekil 1). Aday bu istasyonda 1. engelin üzerinden, 2. engelin altından ve 3. engelin üzerinden 

engelleri tutmadan ve devirmeden geçecektir. Engeli tutarak geçen yada deviren aday, o engel 

geçişini kurala uygun şekilde yapıncaya kadar istasyona devam etmek zorundadır. Kurala 

uygun engel geçişini tamamlayan aday diğer istasyona geçer.  

8. Ġstasyon (Voleybol): Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan voleybol topunu alarak 

karşı duvardaki hedef dikdörtgen alana topu atarak ardışık şekilde ve topu yere düşürmeden, 

elle tutmadan 3(üç) adet manĢet pas/vuruĢ yapar. Aday ilk manşet pası; elle topu hedef 

dikdörtgen alana atarak dönen topu yere düşürmeden vuruş yapması ile başlar. Yapılan her 

manşet vuruşunda top, duvardaki belirlenen hedef dikdörtgen alana değmek zorundadır. Aday 

kurala uygun ardışık 3 manşet pas yapmalıdır. Herhangi bir vuruşta hata (manşet pas 

yapmamak, topu yere düşürmek veya topu tutmak v.b.) yapan aday manşet testine yeniden 

başlar. Aday, 3 tane geçerli vuruşu tamamladıktan sonra (sayımı yapan öğretim elemanının 

“3” demesiyle) topu tutup top sepetine bırakır ve diğer istasyona geçer. 

9. Ġstasyon (Denge Aletinden GeçiĢ): Bu istasyonda eşit aralıklarla işaretlenerek 5 bölüme 

ayrılmış denge aleti yer alır. Denge aletinin başlangıç sınırının gerisinden birinci bölüme 

basarak denge aleti üzerine çıkan aday, denge aletini yürüyerek, koşarak veya sıçrayarak 

geçip beşinci bölüme basarak denge aletinin bitiş sınırının ilerisinden zemine inerek denge 

aleti geçişini bitirir. Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin 

gerisinden önce dengeden düşen, inen, herhangi bir ayağı yere değen, elleri ile denge aletine 

tutunan veya birinci ve beşinci bölüme basmayan aday baĢtan tekrar dengeye çıkarak 

hareketini tamamlar.  

 9. İstasyonu tamamlayan aday süratle varış fotoselinin arasından geçerek parkuru 

tamamlar. 

Önemli Not: Parkurun giriş ve çıkışındaki fotoselli kronometreleri başlatmak ve durdurmak 

adayın sorumluluğundadır. Fotosellerin arasından belli bir yükseklikten geçilmedikçe 

elektronik kronometre başlamaz ve durmaz. 

Parkurda yapılan hareketler tehlike içermektedir. Doğabilecek sakatlıklardan dolayı 

sorumluluk adayların kendisine aittir. 

iv) YERLEġTĠRME PUANININ HESAPLANMASI: Sınavın herhangi bir 

aşamasında elenmeyen adayların test bataryası derecesine göre hesaplanan Özel 

Yetenek Sınav Puanları kullanılarak “Yükseköğretim Kurumu tarafından 

açıklanacak” esaslar dahilinde adayların tercih ettikleri bölümlere 

yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere o bölümün ilgili kontenjanı için Yerleştirme 

Puanları hesaplanacak ve ilgili bölümlere adayların yerleştirilmeleri o bölümün 

ilgili kontenjanı için hesaplanan yerleştirme puanlarına göre yapılacaktır. 

3) ADAYLARIN KONTENJANLARA YERLEġTĠRĠLMESĠ: 

a) Sınav sonunda ilgili sınavın herhangi bir aşamasında elenmeyen adayların 

başvurdukları ilgili kontenjan için yerleştirme puanları hesaplanacaktır. 

b) Sınav sonunda adayların tercihleri ve yerleştirme puanına göre; her kontenjan için 

kontenjan sayısı kadar puan sıralı kesin kayıt listesi ilan edilecektir. Diğer adaylar 

puan sıralı yedek aday listesi olarak düzenlenecektir. 
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c) Her program/kontenjan için asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminde, Sınav 

Komisyonunun onayından sonra açıklanır. 

d) Adayları kontenjanlara yerleştirilmeleri; tercihleri ve yerleştirme puanına göre 

yapılacak ve; 

i) Birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday diğer tercihlerinin asil ya da yedek 

listelerinde yer almayacak, 

ii) İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci tercihinin yedek listesinde 

yer alabilecek, Üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacak, 

iii) Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci ve İkinci tercihlerinin 

yedek listesinde yer alabilecektir. 

e) Kontenjan aktarımı: 

i) Herhangi bir programda genel kontenjanda erkek ya da kadın adaylara ayrılan 

kontenjanın dolmaması durumunda boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin genel 

kontenjanına aktarılacaktır.  

ii) Herhangi bir programda Milli Sporcular kontenjanının dolmaması durumunda boş 

kalan kontenjan aynı programda diğer cinsiyetin milli kontenjanına aktarılacak, 

yine dolmaması durumunda ilgili programda genel kontenjana aktarılacaktır.  

iii) Herhangi bir programda Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli 

kontenjanı aynı programda ilgili cinsiyetin genel kontenjana aktarılacaktır. 

4) DĠĞER HÜKÜMLER: 

a) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sınav süresince sınav düzenini 

bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav görevlileriyle 

saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla 

sınavdan ihraç edilirler. 

b) Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda, 

başvurduğu 2018-TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik 

olması halinde özel yetenek sınavı II. Aşamasından aldığı puanı daha yüksek olan 

aday tercih edilir. 

c) Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak 

ve sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvurusunun 

değerlendirilebilmesi için adayın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Döner Sermaye 

Saymanlığı hesabına 75 TL yatırması ve dilekçesine makbuzu eklemesi gerekir. İtiraz 

başvuruları sınav komisyonunca (veya sınav komisyonunca oluşturulacak ilgili 

komisyonca) değerlendirilir ve karar verilir.  

d) Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav 

programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav 

Komisyonu yetkilidir. 

e) Adayın eksik ya da yanlış belge verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, 

geriye dönük elde ettiği tüm haklar geri alınacak ve hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. 

f) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 

içermektedir. Ayrıca,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen 

eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları,  su 

sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına 

başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel 

riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş 

sayılırlar. 
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g) Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

h) Adayların kıyafetleri sınava ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliklerine uygun 

olacaktır. Adaylar üstte ön kayıtta kendilerine verilen aday numaralı tişört, altta ise 

şort ya da eşofman ile sınava gireceklerdir. 

i) Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar daha sonra sınav 

hakkı verilmesi için geçerli olmayacaktır. 

j) Fotosel sistemi ile yapılan koordinasyon sınavında sürenin başlatılması ve bitirilmesi 

adayın sorumluluğundadır. Bunun için adayın başlangıç ve bitiş çizgisine belirli bir 

yükseklikte yerleştirilen fotosel cihazlarının arasından geçmesi gerekmektedir. 

(Adayın fotosel alıcılarının altından ya da üstünden geçerek fotoseli çalıştıramaması 

veya durduramaması durumlarında sorumluluk kendisine aittir.) 

k) Sınavda uygulanan testler adayın kendi başarısını kendisinin de görebileceği objektif 

değerlendirme ölçütlerine sahiptir. Adaylara testler sonunda o aşamadaki derecelerini 

gösteren belgeler verilecek (bilgilendirme amaçlı) ve bu şekilde aday Özel yetenek 

sınav kılavuzundaki tablolar ve açıklamalar yardımı ile bu işlemleri izleyerek 

kendisini değerlendirebilecektir. Bu belgeler üzerindeki bilgiler ile sınav kayıtlarının 

uyuşmaması halinde sınav kayıtları esas alınacaktır. 

l) Adaylar sınavın aşamalarına belirtilen yer, tarih ve saatlerde girmek zorundadır. Sınav 

aşamalarının/periyotlarının sonunda sınavın o aşamasının/periyodunun bittiği adaylara 

duyurulacaktır. Bu duyurudan sonra o aşamaya/periyoda girmeyen adaylar sınava 

alınmayacak ve o haklarından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

m) Dikkat! 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. 

 

EK 1: MĠLLĠ SPORCU KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR ĠÇĠN SPORCU 

ÖZGEÇMĠġ PUAN TABLOSU 

Olimpik Bireysel Sporlar Puan 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birinde ilk üç dereceye girmiş 

olanlar 
120 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası, İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz 

oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 
110 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birine katılmış olanlar 100 

Balkan şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları veya en az 10 ülkenin katıldığı 

uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar  
95 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış 

olanlar 
90 

Balkan şampiyonası ve en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış 

olanlar 
85 

 

FUTBOL, VOLEYBOL, BASKETBOL, HENTBOL PUAN 

A millilik belgesi 120 

B millilik belgesi 110 

C millilik belgesi 90 

NOT: Milli Sporcu Kontenjanına BaĢvuran Adaylarda; 

 Takım sporlarında C milli belgesine sahip adaylardan en az 5 ülkenin katıldığı bir 

uluslararası organizasyon sonucu belge almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.  
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 Milli takımlarda yer almak ile ilgili Spor Genel Müdürlüğünden alınan belgeler geçerli 

olacaktır. 

 Milli sporcunun birden fazla belgesinin olması halinde en yüksek puan verilen durum 

dikkate alınacaktır. Yalnızca bir durum için puan verilecektir.  

 Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci eğitimin hangi aşamasında 

olursa olsun yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul 

ile ilişkisi kesilir. 

 Ek -1 dışındaki millilik belgesine sahip olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

EK 2: ENGELLĠ KONTENJANINA BAġVURAN ADAYLAR ĠÇĠN SPOR ÖZGEÇMĠġ 

PUANI: 

Spor 

BranĢı 
Derece Puan 

B
ir

ey
se

l 
S

p
o

rl
a

r
 

Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 60 

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 55 

Paralimpik oyunlarında sporcu olarak görev almak 50 

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev almak 45 

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmek 40 

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak 

katılmak 

35 

Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak 30 

Üniversitelerarası, Liseler arası yarışmalarda ilk dereceye girmiş olmak (Diğer okul 

yarışmaları da aynı durumda değerlendirilecektir.) 

25 

Türkiye Şampiyonasında yarışmalara katılmış olmak 20 

Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmalara katılmış olmak 15 

T
a

k
ım

 S
p

o
rl

a
rı

 

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş 

olmak 

60 

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı olarak girmiş 

olmak 

55 

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş 

olmak 

50 

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak 

girmiş olmak 

45 

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) 

ve ilk üç dereceye girmek 

40 

Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak 35 

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) 30 

Kulüpler Bölge ilk üç veya il birincisi olmak. (Okullar arası yarışmalara katılan 

takımlar içinde geçerlidir.) 

25 

Son 3 yılda faal olarak spor yapmak. ( Müsabaka cetveli ile belgelenmelidir. İl 

Müdürlüğünden onaylı) 

15 

NOT: Engelli Kontenjanına BaĢvuran Adaylarda; 

 Yukarıda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmiş puanı ilgili kriteri engelli sporcu 

olarak sağlamaları halinde verilecektir. 

 Yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları belgelemek zorunda olacaklardır. 

Herhangi bir özgeçmiĢ belgesi sunmayan adayın baĢvurusu kabul edilmeyecektir. 

 Engelli sporcunun birden fazla belgesinin olması halinde en yüksek puan verilen 

durum dikkate alınacaktır. Yalnızca bir durum için puan verilecektir.  

 Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci eğitimin hangi aşamasında 

olursa olsun yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul 

ile ilişkisi kesilir. 
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 Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik 

Hizmetleri Spor Ġl Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan 

belgeler geçerli olmayacaktır. 

 Türkiye ġampiyonası, Okullar yarıĢmalarına katılanlar mutlaka en az 5 

müsabaka cetveli teslim edecektir. 

 Engelli adayların özel yetenek sınavı puanlarının eşitliği halinde başvuruda kullanılan 

TYT puanının üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. TYT puanlarının eşitliği 

halinde ise spor branşı becerisi puanının üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. 


