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Kayıtların ve Sınavların Yapılacağı Yerlerin Konumu 
 

 

 

 

 

 

 

 
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum 

İletişim Tel :(0442) 231 4044 - Fax : (0442) 231 4288 

E-posta : muzaffer_gulmus@hotmail.com 

mailto:muzaffer_gulmus@hotmail.com
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

2020–2021 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümü ‟ne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt 

işlemleri ve sınavları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 

yapılacaktır. Adayların Fakültede ön kayıt yaptırmadan önce http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/ web 

adresinden müracaatlarını yapmaları gereklidir. 

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAM VE KONTENJANLAR 
 

 
 

 

 

 

Bölüm 

Kontenjan  

 

 

 

 
   Toplam 

 

 
Erkek 

 

 
Bayan 

Millî Sporcu 

 
Erkek 

 
Bayan 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
22 10 5 3      40 

 

ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 
 

 

FAKÜLTESİ PROGRAMIN ADI Ön Kayıtlar (Online)     Başvuru Onay Tarihi 

Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Öğretmenliği 

 
    17 - 26 Ağustos 2020 

        27 - 31  Ağustos 2020 

 

Sınav Tarihleri 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

                         02 – 03  Eylül 2020 

Ön Kayıtlar: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi başvuru merkezi. 

Sınav : Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi Beden Eğitim ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü Kapalı Spor Salonunda Yapılacaktır. 
ONLİNE BAŞVURU ADRESİ : https://atauni.edu.tr/takvim-basvuru 

 

http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/
http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

A. Amaç ve Kapsam 

Madde 1: Bu yönerge; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
Programı ön kayıt ve özel yetenek sınavına ilişkin esaslarını düzenler. 

Madde 2: Yönerge; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

programına giriş için ön kayıt yaptıracak adayların; başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit 

usulleri, sınav sonuçlarının ilânı, kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

B. Tanımlar 

Madde 3: Bu yönergede kullanılan bazı terimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır. 
KKEFBSÖB: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Programının 

Meslekî Yetenek Eleme ve Değerlendirme Sınavından Oluşan "Beden Eğitimi Özel Yetenek 

Sınavı". 
TYT-P : Temel Yeterlilik Testi Puanı. 

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı. 

BÖYSP: Beden Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Puanı. 

KP:    Koordinasyon Parkuru.  

YP:    Yerleştirme Puanı. 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı. 

C. Sınav Komisyonunun Görevleri 

Madde 4: Sınav Komisyonu Başkanı tarafından belirlenen KKEF BSÖ Sınav Komisyonunun 

görevleri şunlardır: 

a) Adayların; Özel Yetenek Sınavları Programının tespiti, sınava girecekleri yer ve zamanın 

belirlenmesi, gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilân edilmesi, 

b) Sınav görevlilerinin belirlenmesi ve jürilerin oluşturulması, 

c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlerin 

yürütülmesi, 

e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini, 

f) Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması ve görevlendirilmesi. 

g) Adayların itirazları konusunda karar verilmesi. 

 

Anlaşmazlık durumunda Sınav Komisyonu Başkanı tarafından belirlenen Sınav Üst Kurulu sorumlu ve 

yetkilidir. 
 

D. Sınava Giriş Esasları ve Kontenjanlar 

 

Madde 5: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Programı için 

sınav yapılacaktır. 
  Programlara, ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak; Adayların TYT puanları göz önüne alındığında herhangi bir puan 

türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir  (Yüksek Öğretim Kurulunun bu karar üzerinde herhangi 

bir değişikliği olması durumunda; bu durum sınav üst kurulunca adaylara ilan edilecektir).  
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                       Bölüme alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımları Tablo 1‟de gösterilmiştir. 

   Tablo 1: Bölüme Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanı 

 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

Kontenjan  

Toplam 
Erkek Bayan 

Millî Sporcu 

Erkek Bayan 

22 10 5 3 40 

 
 

Madde 6: Ön kayıt için başvuruda bulunacak adayların; 
 

a) 2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek 

için adayların TYT puanları göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış 

olmaları gerekmektedir 

b) 2020-YKS'de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak 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 programlarının 2019-YKS'de 

yerleştirilen adaylarına bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek 

zorundadır. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir. 

Madde 7: Aday sportif beceri koordinasyon parkurunu bir defa uygulayacaktır. 

Sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Kapalı Spor Salonu binasında ve Web sitesinden duyurulacaktır. 

                    Adaylara ayrıca ve Şahsen bir duyuru yapılmaz. 

 

                    Adaylar belirlenen sınav günü ve sınava giriş sırası içerisinde sınava girmelidir. 

 

Madde 8: Adaylar programa başvurularını aşağıda belirtilen şartlara bağlı kalarak gerçekleştirebilirler. 

Buna göre; 

a) Öğretim elemanları ve diğer görevliler Özel Yetenek Sınavında; adayların yaralanmasından, 

sakatlanmasından ve herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. 

b) Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

Madde 9: Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu‟nda ayrıntılı 

olarak belirlenir. Bu kapsamda Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanmasında Sportif Beceri 

Koordinasyon Parkur sınavı 100 üzerinden Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenir.  Özel Yetenek 

Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ise Ortaöğretim Başarı Puanı, 2020 YKS puanı (En yüksek TYT 

Puanı) ve Özel Yetenek Sınav Puanlarının bu kılavuzda verilmiş olan formül doğrultusunda 

ağırlıklandırılması sonucunda elde edilen puana göre yapılır. Yerleştirme işlemi ise Özel Yetenek 

Yerleştirme Puanına yapılacak olan sıralama doğrultusunda ve yine bu kılavuzda belirtilen kontenjana 

göre yapılacaktır. Özel Yetenek Sınav Kılavuzu‟nda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl 

aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Sınav sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav 

Üst Kurulunun onayından sonra Üniversite ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi web sitesinde ilan 

edilir. 

Madde 10: Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzu‟nda belirtilen süre içerisinde, Sınav Alt  Kurulu’na  başvuruda bulunabilirler. Yanlışlık varsa giderilir, 

yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. İnceleme 

sonucu kesindir. 

Madde 11: Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını 

sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa işlenir ve gereğinde bunlar 

hakkında yasal işlem başlatılır. 
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E. KESİN KAYIT 

Madde 12: Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan kadar asıl adayların, 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar 

kayıt yaptırmamaları durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin 

kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla 

ilgili detaylar her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 

 

F. YÜRÜRLÜK 

 

Madde 13: Bu yönerge; Senato‟nun onayıyla yürürlüğe girer. 

 

G. YÜRÜTME 

 

Madde 14: Bu yönerge; Dekan tarafından yürütülür. 

Madde 15: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır. 
Geçici Madde 1- Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve 

sorumluluk Fakülte Yönetim Kuruluna aittir. 

 

H. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 
H.1. Başvuru Koşulları 

 

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) T.C. vatandaşı olmak 

b) Adaylar, “2020 - (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavında belirtilen taban puanlara göre 

müracaat edeceklerdir. 

c) Buna göre; 2020-YKS‟den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmek için adayların Adayların TYT puanı göz önüne alındığında 

herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir 

d) TYT puanı göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış 

olmaları, 2010 ve sonrasında millî olan sporcular ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal 

Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adaylar, kılavuzda ilan edilen millîlik kontenjanından 

değerlendirmeye tabi olurlar. Millî sporcular ilgili kontenjan için kendi aralarında sınava tabi 

tutulurlar. İlgili, millîlik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava 

giren diğer adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır. Millî sporcuların millîlik 

belgeleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylı ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal 

Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adayların elde etmiş oldukları belgeler ise ilgili 

Federasyon Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır. 

e) 2020-YKS‟de,TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır.  

Adaylar durumlarını ilişkin belgelerinin “Belge Kontrol ve Kesin Başvuru” esnasında 

bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve bu 

durumda olanların kayıtları silinecektir.  

f)  Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

 başvurabilirler. 

g)  Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar 

 başvuru yapamazlar. 
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H.2. Ön Kayıt Tarihleri ve Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:  

 

On-linekayıtlar; http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/internet sayfasında  17 - 26 Ağustos 2020  tarihlerinde 

yapılacaktır. Adayların on-line kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. Başvuru Onay İşlemleri  

27 - 31 Ağustos  2020  tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim 

Fakültesi Dekanlık binasında yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi gelmek zorundadır. 

Gelmeyen adayların On-line kayıtları geçersiz sayılacaktır. On-line kayıt esnasında her hangi bir aksaklık 

yaşanması hâlinde (0 442) 2314044 no.lu telefonu aranabilir veya durum (0 442) 2314288 no.lu faksa iletilebilir. 

  

H.3: Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:  

 

a) On-line kayıt sonrasında, Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Dekanlık binasından alınan imzalı “Aday Başvuru Formu”nun çıktısı,  

b) 2020 yılına ait YKS/TYT-P Sonuç Belgesi  

c) T.C. Kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı (Fotokopisi tarafımızdan çekilip iade edilecektir).  

d) Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına 

Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu  

e) Millî kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2010 tarihi ve sonrasında ilgili resmî kurumdan alınmış ve 2020 

yılında onaylatılmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millîlik belgesinin aslı ile başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC 

ve Yabancı uyruklu adayların millîlik belgeleri geçerli değildir.  

f) Yukarıda belirtilen belgelerin doğru olmaması hâlinde, yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz 

sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.  

g) Fotoğraf: Adaylar 2 adet biometrik fotoğrafı yanlarında getireceklerdir.  

 

Madde 16: Aday on-line olarak aldığı “Aday Başvuru Formu”nu ile yukarıda belirtilen diğer belgeleri Atatürk 

Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasından aldığı Kayıt 

ofisine getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır. Aday sınava giriş belgesini ve fotoğraflı soğuk damgalı özel 

kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport) sınav boyunca yanında bulundurmak zorundadır. 
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J. ON-LİNE KAYIT / EVRAK TESLİMİ - KAYIT ONAYI, SINAV TARİHLERİ ve YERİ 

 

Madde 17: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

17 – 26 Ağustos 2020  On-line Kayıt (http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/) 
27 - 31 Ağustos  2020  Başvuru Onay  İşlemleri (Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde 

yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında yapılacaktır.) 

 
SINAV PROGRAMI ; 

                                  

                      02 – 03  Eylül 2020 Sportif Beceri Koordinasyon Parkur Sınavı 
 

 

 Sınav; Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yoncalık Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.  

Fotoğraflı özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.  

Sınav Üst Kurulu önceden ilan etmek koşulu ile sınav yer, gün ve saatlerini belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.  

Adaydan kaynaklanmayan aksamalarda (kronometrenin durması-durmaması, elektriklerin kesilmesi vb.) adaya takip 

eden bir saat içerisinde kullanmak üzere sınav üst kurul kararı ile bir hak daha verilebilir.  

Adaylar sınava ilişkin itirazlarını, ilgili sınavın bitiminden sonraki iki saat içerisinde, Sınav Komisyonuna 250 TL 

yatırarak durumlarını anlatan bir dilekçeyle yapabilir.  

İtirazında haklı olan adayın parası iade edilir. İtirazı geçersiz olan adayın parası iade edilmez.   

 
8. DEĞERLENDİRME 

 

 Erkek ve bayan adaylar ile millîlik kontenjanından başvuran adayların puan hesaplamaları 

kendi arasında yapılır. 

Değerlendirmede esas olan puan, Beceri-Koordinasyon Parkurundan alınan puan (ÖYSP-Özel 

Yetenek Sınav Puanı), AOBP ve YKS/TYT puanından elde edilecektir. 

Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanları: Erkek ve bayan adaylar ayrı olmak üzere, adayların 
dereceleri alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

 

      Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında 2020 YKS 
kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu puanlama 

sisteminde yer alan; 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formülle 

ağırlıklandırılması sonucu ortaya çıkan puan, 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Adayın OBP türlerinden en yükseği, 

c) 2020-YKS Puanı (YKS-P) Adayın YSK’de aldığı puan türlerinden TYT puanın en yükseği. 

Yerleştirmeye esas olan puan (YP) adayın özel yetenek sınavında girdiği testlerden aldığı 

puanların, 

YKS ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının belli ağırlıklarla toplanmasından elde 

edilecektir.  

1) ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart 

Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanacaktır. 

 

 

http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/
http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/
http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 
ortalaması 50, standart sapması 10‟ dur. 

2) Özel yetenek sınavında yerleştirmeye esas olan puanlama (YP); Yerleştirmeye esas olacak puan 

(Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

 
a) Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday 

Beden (1113 kod) veya Spor (2446 kod) Alan / Kol / Bölümlerinden geliyorsa) 

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday 

genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa) 

 

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

 

 Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) mülakat sınav puanın %30 eklenerek en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Sınavı kazanan asil adaylar dışında, aldıkları puana 

göre asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir.  

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde, YKS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar 

doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır.. Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt 

yerlerindeki panolarda ve http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/internet adresinde Atatürk Üniversitesi Kâzım 

Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından ilan edilecektir. Ayrıca şahsen duyuru yapılmayacaktır. 

 

9. KESİN KAYIT 

Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

aşağıdaki belgelerle yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını yitirirler. Asıl listedeki 

adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt yaptırmamış olanların sayısı kadar yedek liste açılır. 

Yedek listede olup bir gün içinde kayıt yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir 

gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her liste açılışındaki süre bir gündür; bu süre (Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığınca belirtilecek süre dâhilinde) kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre 

içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez. 

Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması hâlinde 

yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece önemlidir. 
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9.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. 2020 YKS-TYT sonuç belgesinin aslı, 
2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet 

belgesi aslı, 

3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi 
4. 4 adet (4,5x6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş biyometrik fotoğraf. 

 

ADAYLARIN DİKKATİNE 

 

2020 Özel Yetenek Sınavıyla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara hazırlanabilmek 

için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve tutarlı 

olarak doldurunuz. Başvuru formunuzu Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü Sınavı başvuru bürosuna teslim ediniz. Bu sırada Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi 

imzalatarak geri almayı unutmayınız. 

Sınavdaki isim sırası bilgisayara yükleneceğinden, sırası geçen adaya geri dönmek mümkün 

olamayacaktır. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan 

adaylar sınavlara alınmayacaktır. 

Adaylar sınav süresince sınav 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. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır. 

 

        Madde 20: Yerleştirme Esasları ve Aşamaları 

 

a) Asıl Liste Aday Yerleştirme 

1. Önce millî sporcular Yerleştirme Puanına (YP) göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak millî 

sporcu kontenjanlarına göre yerleştirilir. 

2. Diğer adaylar; Yerleştirme Puanına (YP) göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak yerleştirilir. 
3.  

b) Yedekten Yerleştirme 

Asıl listeden kazanan adayların belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaması durumunda, yedek listedeki 

adayların dilekçe ile belirlenen tarihte bizzat Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri 

Bürosuna başvurması gerekmektedir. 

 

Madde 21: Kesin Kayıtlar: 

a) Asıl listeden kazanan adayların; kesin kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen 

tarihte yapılacaktır. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların (sağlık raporu dâhil) 

hiçbir mazeretleri kabul edilmeyecektir. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, 

vekilleri veya kanunu temsilcileri aracılığı ile de aynı tarihlerde kayıt yaptırabilirler. 

b) Ek yerleştirme için, açık kalan kontenjanlara başvuracak adaylar belirlenen tarihte bizzat Kâzım 

Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçeyle müracaat etmelidirler. 

Belirlenen tarihte ek yerleştirme sonuçlarının ilanı yapılacaktır. 

c) Ek yerleştirme kayıtları belirlenen tarihte Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

yapılacaktır. 



 

SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON SINAVI 
 

Sportif Beceri-Koordinasyon Testi, toplam sekiz istasyondan oluşan ve zamana karşı yapılan bir 

parkurdan oluşmaktadır (Şekil 1). Sınav esnasında her adayın bir hakkı vardır. Adayın yapmış olduğu en 

iyi derecesi sportif beceri koordinasyon sınavı sonucu olarak kaydedilir. Süre, adayın fotoselden geçişiyle 

birlikte çalışmaya başlar, parkur sonunda yer alan fotoselden geçtiğinde otomatik olarak kapanır ve ölçüm 

kaydedilir. 

Aday, fotosel cihazının dışından ya da altından geçmemeye dikkat etmelidir. Aksi hâlde, süre 

durmayacaktır. Süreyi, adayın kendisi durduracaktır. 

Parkurun tamamlanma süresi, otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar, bilgisayar çıktısı olarak 

adaya verilecektir. 

Aday hangi istasyonda olursa olsun istasyon materyallerini devirdiğinde kendisi düzelterek parkura 

kaldığı yerden devam edecektir. 

Adaydan kaynaklanmayan aksamalarda (kronometrenin durması-durmaması, elektriklerin kesilmesi 

vb.) adaya takip eden bir saat içerisinde kullanmak üzere sınav üst kurul kararı ile bir hak daha verilebilir. 

Bayanlarda 2.60 saniye, erkeklerde 2.20 saniyeye ulaşan adayların Diskalifiye uyarısı ile parkura 

devam etmesine izin verilmeyecektir. 

 

               Sportif beceri koordinasyon parkuru testinde yapılacak hareketler (Şekil 1)„de ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır 

 
Buna göre; 

1. Paralel (Paralel Aletinde Yakın Uçtan Uzak Uca Kadar Ellere Dayanarak Yürüme) 

2. Hentbol (Slalomlar Arasından Hentbol Topu Sürme ve Hedefe Atış) 
3. Futbol (Slalomlar Arasından Futbol Topu Sürme ve Hedefe Pas) 

4. Sıçrama (Sarkaçta Asılan Topa Sıçrayarak Dokunma) 

5. Voleybol (Duvara Manşet Pas) 

6. Mekik Takla (Minder Üzerinde 3 tane dönüşlü mekik Takla) 

7. Basketbol (Slalomlar Arasından Basketbol Topu Sürme ve Potaya Serbest Atış) 

8. Mekik Koşusu (Belirli Slalom Çubukları Mesafelerinde Artırmalı Koşu) 

 
 

Aday, 

1. İstasyon: Paralel (Paralel Aletinde Yakın Uçtan Uzak Uca Kadar Ellere Dayanarak Yürüme) 
 

Aday giriş fotoselinden geçişin ardından, 1.50 m. uzaklıkta bulunan huninin etrafından dönerek 

1.50 m ilerideki 1. İstasyondaki paralel aletinde yakın uçtan uzak uca kadar ellere dayanarak yürüme 

hareketini yapar. Hareket çift elle sıçrayarak da yapılabilir (Paralel: 130 cm.Yükseklik, 360 cm. uzunluk). 

Erkek adaylar, barların yakın ucuna 60 cm. mesafeden başlayarak 240 cm ellere dayanarak yürüme 

hareketini yapar ve uzak uca 60 cm kala istasyonu tamamlar. Bayan adaylar, barların yakın ucuna 105 

cm. mesafeden başlayarak 150 cm ellere dayanarak yürüme hareketini yapar ve uzak uca 105 cm kala 

istasyonu tamamlar. 

Hatalar: 

• Bayan adaylar; başlangıç çizgisi ile bitiriş çizgisinin arasında düşmesi, ayağın yere temas etmesi 

durumunda tekrar başa döner.(Ayak yere temas etmemiş ise kaldığı yerden devam eder) 

• Erkek adaylar, başlangıç çizgisi ile bitiriş çizgisinin arasında düşmesi, ayağın yere temas etmesi 

durumunda tekrar başa döner. (Ayak yere temas etmemiş ise kaldığı yerden devam eder) 

 

2. İstasyon: Hentbol (Slalomlar Arasından Hentbol Topu Sürme ve Hedefe Atış) 

 
Aday 1. İstasyona 3,5 m uzaklıktaki hentbol topunu yerden alarak, belirli aralıklarla bulunan (slalom 

çubukları arasında 2 m mesafe) 5 adet kavisli düzülen slalom çubuğunun arasından top sürerek bu mesafeyi 

kat eder. Hedefe erkeklerde 5 m ve bayanlarda 4 m mesafe uzaklıktan, belirlenen hedefe 5 adet tek topla 

hedef atışı yapar. 5. atıştan sonra hedeften dönen topu aday tutmak zorunda değildir. 
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Hatalar: 

• Aday top sürme hareketinde, slalom çubuğunu düşürdüğü takdirde, slalom çubuğunu düzelterek 

harekete kaldığı slalom çubukları arasından devam eder, 

• Çizgi ile belirlenen mesafenin önünden atış yaptığında atış geçersiz sayılacaktır. 

• Hedefe atışlarda topu kaçıran aday topu tekrar kendisi alarak atışa kaldığı atış sayısından devam 

eder. 

• Çift elle yapılan atış geçersiz sayılacaktır. 
 

3. İstasyon: Futbol (Slalomlar Arasından Futbol Topu Sürme ve hedefe atış) 
 

Aday 2. İstasyona 4 m uzaklıktaki futbol topu ile belirli aralıklarla bulunan (slalom çubukları arasında 

1,20 m mesafe) sıralı 4 adet slalom çubuğunun arasından ayakla top sürerek bu mesafeyi kat eder. 

Erkeklerde 5 m ve bayanlarda 4 m mesafe uzaklıktan, belirlenen hedefe geçerli 5 adet atış yapar. 

Hatalar: 

• Aday top sürme hareketinde, slalom çubuğunu düşürdüğü takdirde, slalom çubuğunu düzelterek 

harekete kaldığı slalom çubukları arasından devam eder. 

• Aday top sürme hareketinde, topu kaçırdığında topu alarak hata yaptığı slalom çubuğundan devam 
eder. 

 

 
 

eder 

 

• Hedef tahtadan dönen toplara elle müdahale etmek 

• Çizgi ile belirlenen mesafenin önünden atış yaptığında atış geçersiz sayılacaktır. 

• Hedefe atışlarda topu kaçıran aday topu tekrar kendisi alarak atışa kaldığı atış sayısından devam 

 

4. İstasyon: Sıçrama (Sarkaçta Asılan Topa Sıçrayarak Dokunma) 

 

• Aday 3. istasyona 4 m uzaklıktaki sarkaçtan asılan topa çift elle bir defa temas edecektir. 

Erkeklerde topun yerden yüksekliği 2,50 m ve bayanlarda 2,20 m dir. 

Hatalar: 

• Aday sarkaçtan asılan topa çift elle dokunmadığı takdirde, topa teması geçersiz sayılacaktır. 

 

5. İstasyon: Voleybol (Duvara Manşet Pas) 
 

Aday 4. istasyona 4 m uzaklıktaki voleybol topunu yerden alarak, 2,5 m mesafeden belirlenen alan 

içerisine 5 adet manşet pası yapacaktır. 5. pastan sonra dönen topu aday tutmak zorunda değildir. 

Manşet pasının yapılacağı alanın yerden yüksekliği 1,95 m ve eni 3,60 m dir. 

Hatalar: 

• Çizgi ile belirlenen mesafenin önünden manşet pas yaptığında, çizginin gerisinden  manşet pasına 

kaldığı sayıdan  başlayarak sayma işlemi devam edecektir. 

• Belirlenen alana manşet pasında topu kaçıran aday topu tekrar kaldığı sayıdan devam edecektir. 

• Duvarda belirlenen alan içerisine manşet pas yapmadığı takdirde, manşet pasına baştan başlayarak 

sayma işlemi devam edecektir. 

 

6. İstasyon:  Mekik Takla (Minder Üzerinde 3 tane Mekik takla) 
 

Aday 5. istasyona 4 m uzaklıktaki minderler üzerinde 3 mekik(dönüşlü) takla atarak hareketi 

tamamlar. 

Hatalar: 

• Vücudun herhangi bir yerinin(El-Ayak vb.)minder dışına temas etmesi 

• Hareketin 3 taneden eksik yapılması 

• Hareketin mekik takla şeklinde yapılmaması 
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7. İstasyon: Basketbol (Slalomlar Arasından Basketbol Topu Sürme ve Potaya Serbest Atış) 
 

Aday 6. istasyona 4,5 m uzaklıktaki slalom çubuğundan dönüş yaparak, dönüşteki slalom çubuğuna 

1,20 m uzaklıktaki basketbol topunu yerden alarak, belirli aralıklarla bulunan (slalom çubukları arasında 

1,30 m mesafe) 5 adet kavisli düzülen slalom çubuğunun arasından elle top sürerek bu mesafeyi kat eder. 

Daha sonra serbest atış bölgesindeki alan içerisinden potaya atış yapar. İlk atışı basket olması durumunda 

diğer istasyona geçiş yapar. 

Hatalar: 

• İlk atışın basket olmadığı durumda, aday serbest atış bölgesine 5 m uzaklıktaki sepet içerinden ikinci 

topu alarak, serbest atış bölgesindeki alan içerisinden ikinci atışını yapar. 

• Panyaya değmeyen top hata olarak kabul edilir. Atış tekrar edilir. 

• İkinci atışın basket olmadığı durumda, sepet içerinden üçüncü topu alarak, serbest atış bölgesindeki 

alan içerisinden üçüncü atışını yapar. Üçüncü atıştan sonra basket olmadığı taktide aday diğer istasyona 

geçiş yapar. 

Serbest atış bölgesinin dışından yapılan atışlarda ise yapılan atış geçersiz sayılarak atış tekrar 

edilecektir. (Örneğin ikinci atışı serbest atış bölgesinin dışından yapılmışsa ikinci atış tekrarlanacaktır). 

 

8. İstasyon: Mekik Koşusu (Belirli Slalom Çubukları Mesafelerinde Artırmalı Koşu) 
 

Aday 7. istasyonu tamamladıktan sonra 1 numaralı slalom çubuğundan dönüş yaparak, 2 numaralı 

slalom çubuğuna koşar ve 2 numaralı slalom çubuğundan tekrar dönüş yaparak 1 numaralı slalom çubuğuna 

koşar, 1 numaralı slalom çubuğundan dönüş yaptıktan sonra 3 numaralı slalom çubuğuna koşar ve dönüş 

yaparak tekrar 1 numaralı slalom çubuğuna koşar ve son olarak 4 numaralı slalom çubuğuna koşarak dönüş 

yaparak çıkış fotosellinden çıkarak parkuru tamamlar. Numaralı slalom çubukları arasındaki mesafe 5 

metredir. 

 
 

Hatalar: 

• Aday slalom çubuğunu düşürdüğü takdirde slalom çubuğunu düzelterek kaldığı yerden mekik 

koşusuna devam eder. 

• Mekik koşusunda belirlenen sıraya göre kuşular yapılacaktır. Sıra atlandığı takdirde hata yapılan 
Sıradan önceki numaralı slalom çubuğundan başlanarak mekik koşusuna devam ettirilecektir 

 

 



 

SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON PARKURU 
 

 

 
 

1.95 metre 

 

 
3.6 metre 

 

 
5. İSTASYON 2.5 metre 

(VOLEYBOL) 

 

2.4 metre 
TOP SARKACI BOYU BAYANLAR IÇIN 2.20 m. 

ERKEKLER IÇIN 2.50 m 

 
1.44 

metre 

99 cm 

 
 

PAS MESAFESI BAYANLAR IÇIN 4 m. ERKEKLER IÇIN 5 

m. 

 

 

 

 
4.5 metre 

 
1.20 metre 

 

 

 

4 metre 

6. İSTASYON 

(MEKİK TAKLA) 

 

 

 

 
4 metre 

 

 

 

 
4 metre 

 

4. İSTASYON 

(SIÇRAMA) 

 

 

 

 

 

 

FUTBOL SLALOM ÇUBUKLARI 

ARASI 1.20 m. 

3. İSTASYON 

(FUTBOL) 

 

 

 

 
4 metre 

 
HENTBOL ATIÇ MESAFESI 

BAYANLAR IÇIN 4 m. 

ERKEKLER IÇIN 5 m. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERBEST ATIŞ 

ALANI 

 

 

 

 

 
7. İSTASYON 

(BASKETBOL) 

 

 

 

BASKETBOL SLALOM 

ÇUBUKLARI ARASI 1.30 m. 

 

HENTBOL SLALOM 

ÇUBUKLARI ARASI 2 m. 

 
 

 

2. İSTASYON (HENTBOL) 

 

 

 
3.5 metre 

 

5 metre 

 
 
 

 

 

 

 

 

ÇIKIġ FOTOSELI 

 

 

 
 

MEKIK KOÇUSU SLALOM 

ÇUBUKLARI ARASI 5 m. 

 

 
8. İSTASYON 

(MEKİK KOŞUSU) 

1. İSTASYON 

(PARALEL) 

 

 

 

 

 

1.5 metre BAġLANGIÇ FOTOSELI 

1. Tur 2. Tur 3. Tur Son. Tur 

 
 

 
Final Koşusu 

 
Final Koşusu 

 
Final Koşusu 

1.5 metre 

1.5 metre 



 

 

TOPLAMDA KOŞULACAK MESAFE 100 m. 
 

3.5 metre 


