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İLAN METNİ 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

2. En az lise veya dengi okuldan mezun veya mezun olma durumunda olmak 

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk 

körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak 

4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak, 

5. Başvurular  http://onlinebasvuru.ksu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacak olup istenilen 

bilgiler/belgeler sisteme aday tarafından yüklenecektir 

6. 2020 yılı TYT puanından, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Bölümleri için 180 ve üzeri, Milli 

Sporcularda 150, Engelli adaylarda ise 100 ve üzeri puan almış olmak; Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünü tercih edecek adayların TYT’de ilk 800.000 kişi içerisinde bulunması. 

 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN 

 

1. Engelli Adayların 100 ve üzeri TYT puanına sahip olmaları bir ön şarttır.  

2. Zihinsel Yetersizliğe Sahip adayların başvuru yapabilmesi için, en az 60 IQ (Intelligence 

Quotient) katsayısına sahip olduklarını belgeleyen sağlık raporu sunmaları gerekmektedir.  

3. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış adayların, 1. Düzey (Hafif düzey destek 

gereksinimi )’ne sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelendirmelidir. Birinci Düzey (Hafif Düzey Destek 

Gereksinimi) “Destek sunulmadığında sosyal iletişimdeki bozukluklar fark edilebilir yetersizliklere neden 

olur. Sosyal etkileşim başlatmada güçlük ve başkalarının sosyal girişimlerine atipik tepki verme ya da tepki 

vermede başarısız olma ile ilgili açık örnekler. Sosyal etkileşime ilgi azalmış gibi görünebilir. Örneğin, tam 

cümleler ile konuşabilen ve etkileşim kurabilen ancak karşılıklı etkileşim ve sohbette başarısız olan ve 

arkadaşlık kurma girişimleri garip görünen ve genellikle başarısız olan bir birey” olarak ifade edilmektedir 

(Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5) (5. 

Baskı).(Çev: E. Köroğlu), Ankara: Hekimler Yayın Birliği).  

4. Bedensel Engelli Adaylar, En düşük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz 

altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak 

güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, 

günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım 

(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama 

sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma oranı % 25-50 olan ortopedik engelliler ön 

değerlendirme kurulunun oluru ile başvurabilirler. 



5.İşitme Engelli Adayların, 26-55 dBHL işitme kayıp oranları arasında işitme kaybı olduğunu sağlık 

raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.  

6.Görme Engelli Adayların, sportif sınıflandırmada B3 düzeyinde olma. 

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca 

olmadığını belirten (tek tabip raporu) doktor raporu sisteme yüklenecek (Kesin kayıt için ayrıca sağlık 

kurulu raporu istenecektir), 

2.  1 Adet 4.5x6 ebadında güncel vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecek (Vesikalık fotoğraf dışında başka bir 

fotoğraf kabul edilmeyecektir.), 

3. Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olan adayların 

durumlarını gösterir belgeyi sisteme yüklemek (30.03.2012 tarihi ve önceki yıllarda mezun olanlar.), 

4. Engelli adayların engellilik durumunu gösterir belgenin aslını, milli sporcu adaylarının ise millilik 

belgesinin aslını sisteme yüklemeleri. 

 

ADAYLARIN SINAVA GİRİŞİ 

 

Tüm adayların sınava giriş sırası ve saati 14/08/2020 Cuma günü Üniversitemiz Web Sayfasından ilan 

edilecektir. 

 
SINAV TARİHİ 

 

       18 Ağustos 2020 de  saat 08:00 başlayacak, tüm adayların sınavı bitene kadar devam edecektir. 

(Özel Yetenek Sınavının tarihinde ve şeklinde Koranavirüs(Covid-19) salgını seyrine göre değişiklik 

yapılabilir. Yapılacak olan değişiklikler Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz Web sayfasından ilan 

edilecektir.) 

 

SINAV YERİ 

Özel Yetenek Sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Atletizm Sahasında 

yapılacaktır. 

 
ONLİNE BAŞVURU İÇİN ADRES VE DANIŞMA İLETİŞİM NUMARALARI 

 

Adres : Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi 

                   Onikişubat / Kahramanmaraş 

 Danışma için telefon : 0 344 300 2193 

      0 344 300 2186 

      0 344 300 4716 

      0 344 300 2185 
 


