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Sevgili Gençler 

 

Üniversiteler, öğrencilerin sadece temel ve meslek bilgileri edindikleri bir yer değil, 

aynı zamanda onların kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme ve 

grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı 

yetenekleri kazandıkları ve geliştirdikleri yerlerdir. Bu noktadan hareketle, üniversitemizin 

misyonu; şehirle bütünleşen bir anlayış içinde özgürce bilimsel eserler üretmek, hal çareleri 

ve tekliflerinde bulunmak, bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde 

ve izlenmesinde yer almak, insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve 

estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirmektir. 

Üniversitemiz kurulduğu 1982 yılından bu yana hemen her alanda dünya 

standartlarında eğitim veren bir üniversite konumuna gelmiş bulunmaktadır. Ülkemize ışık 

saçacak bireyler yetiştirmek, bilimsel referansları temel düstur edinen, gücünü ve enerjisini 

insan sevgisinden alan siz çok değerli gençleri üniversitemizde görmek istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ 

REKTÖR 
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Sevgili Öğrenciler 

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 2021-2022 

Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınavına öğrencimiz olabilmek için başvuruda 

bulunuyorsunuz. Yüksekokulumuz, kriterlere uygun sayıda öğretim üyesi ve diğer öğretim 

elemanları ile üniversitemizin güçlü bir akademik birimidir. Ayrıca Van ili, gölü ve doğal 

güzelliği yanında yaz ve kış sporları başta olmak üzere çok sayıda sportif seçeneğinizin 

olduğu Doğu Anadolu’nun en güzel illerinden biridir. Bu nedenlerle tercihinizden dolayı 

sizleri gönülden kutluyorum. 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Programları için, “Özel Yetenek Sınavı” ile ilgili sınav öncesi, sınav 

sırasında ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvurunuzu 

yapıp ve sizden talep edilen belgeleri teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri 

tamamlanıncaya kadar kılavuzu WEB sayfamızdan takip edebilirsiniz. 2021 Özel Yetenek 

Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin bilgilendirilmesi ve rehberlik 

etmesi amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır.  

 Sınavımızda, insan müdahalesine izin vermeyen, adayın kendisinin başlatıp ve 

bitirdiği elektronik sistemlerle ölçülen zamana dayalı bir uygulama sınavı ile sayısal ve yorum 

gerektirmeyen (TYT, OBP, Özgeçmiş Puanı) değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Bu 

sistem kişisel değerlendirme hatalarını tümüyle ortadan kaldırmaktadır.  

 Giriş sınavlarımızda pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyarak 

performansınızı en iyi biçimde ortaya koymanızı ve bunlar olurken de sizleri doğru ve hatasız 

ölçmemize fırsat vereceğinizi umuyor, sınav süresince özellikle sağlıkla ve sınavla ilgili 

kurallara karşı göstereceğiniz anlayış ve çevreye olan duyarlılığınız için sizlere şimdiden 

teşekkür ederek, Yüksekokulumuzun çok kıymetli Öğretim Elemanları, İdari Personeli ve 

sınavımızda görev yapan tüm çalışanlar adına sizlerin sağlıklı ve başarılı bir sınav süreci 

geçirmenizi temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 

 

Doç. Dr. Muzaffer SELÇUK  

Yüksekokul Müdürü 
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VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2021 – 2022Eğitim-

Öğretim Yılında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi” 

Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ile 

öğrenci alımına ait işlemler bu sınav yönergesine göre yürütülür. Bu sınav yönergesi, özel 

yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. 

 

Özel yetenek sınavı değerlendirme koşullarına ilişkin uygulama esasları ve değerlendirme 

sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız için bu sınav yönergesini dikkatle okumanız 

gerekmektedir.  

 

Madde 1: Kapsam 

Bu Sınav Yönergesi; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programları Online Kayıt ve 

Özel Yetenek Sınavına ilişkin esasları düzenler. 

 

Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programlarına online kayıt yaptıracak adayların; 

başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespiti, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt ile 

ilgili hükümleri kapsar. 

 

Madde 2: Tanımlar 

Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

BESYO  : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

YKS   : Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

TYT   : Temel Yeterlilik Testi 

ÖYSP   : Özel Yetenek Sınav Puanı  

OBP   : Orta Öğretim Başarı Puanı 

USP  : Uygulamalı Sınav Puanı  

SÖP  : Spor Özgeçmiş Puanı 

SP  : Standart Puanı 

YP   : Yerleştirme Puanı 

PTS   : Parkur Tamamlama Süresi 

 

Madde 3: Özel Yetenek Sınavı İşlemler Sıralaması 

1. AŞAMA : Sınav Yönergesinin Tamamını Okuyunuz. 

2. AŞAMA : 09-13 Ağustos 2021tarihleriarasında http://ozelyetenek.yyu.edu.tr web sayfası 

üzerinden online ön kayıt yapınız. 

3. AŞAMA : 18 Ağustos 2021tarihinde sınava giriniz. (Aday ilan edilecek tarih ve saatte 

sınavın yapılacağı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda olmak zorundadır). 

 

 

 

 

http://ozelyetenek.yyu.edu.tr/
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Madde 4: Özel Yetenek Sınav Jürisi ve Görevleri 

Sınav Jürisi 

Van Y.Y.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Bölüm 

Başkanlarından oluşur.  

 

Görevleri; 

1. Sınavın yönergeye uygun olarak yürütülmesi ve sonucunun ilan edilmesi, 

2. Özel Yetenek Sınav kılavuzu ile Özel yetenek sınavıyla ilgili gerektiğinde değişiklikler 

yapılması ve ilân edilmesi, 

3. Sınav ve sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanması. 

 

Madde 5: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Programları  

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 

2. Antrenörlük Eğitimi Programı  

 

Madde 6: Başvuru İçin Gerekli Şartlar 

1. T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak. 

2. Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak. 

(Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesinin aslını beyan etmeyen aday kayıt hakkını 

kaybeder). 

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapacak adayların 2021-TYT de en 

düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sıralamaya giremeyen aday 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı yetenek sınavına başvuru yapamaz.  

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 2020-TYT dönüştürülmüş puanı ile başvuru 

yapacak adayların dönüştürülmüş puanlarının 2021-TYT nihai sınav puanı ile en düşük 

800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapacak Engelli ve Milli Engelli 

adayların (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) 2021-TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları, engel 

gruplarından en az birinden engel oranının %40 ve üzeri, çalışabilir durumda olduğunu 

mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu 

adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.  

6. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların 2021-TYT puanının en az 150 puan, 

2020-TYT dönüştürülmüş puanının (2021-TYT nihai sınav puanı) en az 200 puan veya üzeri 

olması gerekir. 

7. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Spor Lisesi çıkışlılar ve Milli sporcular için en 

az 150puan veya üzeri olması gerekir. 

8. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Engelli ve Milli engelli adayların(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) TYT 

puanı 100 veya üzerinde olmalı ve belirtilen engel gruplarından en az birinden engel oranının 

%40 ve üzeri, çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu 

raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl 

süreyle geçerlidir.  
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Madde 7: Programlar ve Kontenjanlar 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan kontenjanlara göre programlara alınacak 

öğrenci sayıları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.  

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Kontenjanları 

Kadın Erkek Genel 

Toplam 

Genel Milli Engelli Milli 

Engelli 

Genel Milli Engelli Milli 

Engelli 

 

40 

11 2 1 1 21 2 1 1 

 

Antrenörlük Eğitimi Programı Kontenjanları 

Kadın Erkek Genel 

Toplam 

Genel Milli Engelli Milli 

Engelli  

Genel Milli Engelli Milli 

Engelli 

 

40 

11 2 1 1 21 2 1 1 

 

Madde 8: Milli ve Milli Engelli Kontenjanına İlişkin Şartlar 

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programlarındaki millilik 

kontenjanlarına sadece milli olan sporcular başvurabilirler.  

2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına Başvuru yapacak milli ve mili engelli 

sporcular madde 6’nın 3., 4.ve 5. fıkralarına göre sınava başvurabileceklerdir. 

3. Milli ve Milli Engelli kontenjanına başvuru yapan adaylar kendi arasında değerlendirmeye 

alınacaktır. Değerlendirme A Milli, B Milli ve C Milli düzeylerine göre yapılacaktır. 

Eşitlik halinde TYT puanı en yüksek olan adaya TYT puanında da eşitlik olması halinde 

OBP puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

4. Millilik kontenjanından sınava başvuran adaylar sınav sonuçları Özel Yetenek Sınavından 

önce ilan edilecektir.  

5. Milli adaylar Millilik kontenjanı dışında da sınava girmek istiyor ise diğer kontenjanlara 

kayıt yaptırmak suretiyle sınava girebilirler. 

6. Milli Engelli adaylar Milli Engelli kontenjanının dışında da sınava girmek istiyorlar ise 

diğer engelli kontenjanlara kayıt yaptırmak suretiyle sınava girebilirler. 

7. Milli Engelli kontenjanlarının boş kalması durumunda kontenjanlar engelli kontenjanına, 

engelli kontenjanında boş kalması halinde genel kontenjana aktarılacaktır. 

8. Milli kontenjanlarının boş kalması durumunda genel kontenjana aktarılacaktır. 

 

Madde 9: Online Kayıt Başvuru Aşamaları  

1. Adaylar; 09-13Ağustos 2021 tarihleri arası http://ozelyetenek.yyu.edu.tr web sayfası 

üzerinden online kayıt yapacaklardır (Online kayıt yapmayan adaylar daha sonra sınav 

başvurusu yapamazlar). 

2. Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarından, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı ve Antrenörlük Eğitimi Programlarının her ikisine de başvuru 

yapmak istiyorlarsa bu programları 1. ve 2. tercih olarak belirtmelidirler. 

3. Online kayıt işlemi ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir. Eksik veya hatalı bilgi beyan 

eden adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. Beyanda sahtecilik tespit edilmesi halinde 

üniversite yasal işlem başlatacaktır.  

 

 

 

 

http://ozelyetenek.yyu.edu.tr/


4 
 

Madde 10: Online Sınav Başvurusunda İstenilecek Evraklar 

1. Aday, başvuru evraklarının tümünü PDF formatında sisteme yüklemek zorundadır. 

2. Aday, sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapacaktır. 

3. Aday, sisteme biyometrik fotoğraf yüklemek zorundadır.(son altı ay içerisinde çekilmiş 

olmalıdır). 

4. Aday, sisteme TYT sonuç belgesini yüklemek zorundadır.  

a) Adayın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için2021-TYT puanı 

sıralamasında en az 800 000’inciolması gerekmektedir. 2020-TYT dönüştürülmüş 

puanı ile başvuru yapacak adayların ise dönüştürülmüş puanlarının 2021-TYT 

nihai sınav puanı ile en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekir 

b) Antrenörlük Eğitimi Programına başvuruda bulunabilmek için 2021-TYT puanının 

en az 150 veya 2020-TYT dönüştürülmüş puanının (2021-TYT nihai sınav puanı) 

en az 200 olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekmektedir. 

c) Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Spor Lisesi çıkışlılar ve Milli 

Sporcular için en az 150 puan veya üzeri olması gerekir.  

d) Antrenörlük Eğitimi Programının Engelli kontenjanına başvuracak adaylar 2020-

2021-TYT puanı en az100 ve üzerinde olduğunu gösteren TYT sonuç belgesi 

gerekmektedir. 

5. Adaya “BESYO’nun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur 

veya Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporunun aslı veya onaylı 

fotokopisini sisteme yüklemelidir. Belirtilen ibarenin dışındaki sağlık raporları kabul 

edilmeyecektir. 

6. Engelli kontenjanına başvuracak adayların engel durumlarını gösteren engelli sağlık 

kurulu raporunun (Süresiz engelli raporu bulunan adayların dışında kalan engelli adayların 

sınav tarihi dikkate alınarak son 2 yıl içerisinde aldıkları raporlar geçerlidir) aslı veya 

noter onaylı fotokopisini sisteme yüklemelidir. 

7. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar, engelli sağlık kurulu raporunun haricinde 

“BESYO’nun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur veya Spor 

yapmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporunun aslı veya onaylı fotokopisini sisteme 

yüklemelidir. Belirtilen ibarenin dışındaki sağlık raporları kabul edilmeyecektir. 

8. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından 

verilen onaylı Milli Sporcu olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı 

fotokopisi sisteme yüklemelidir (Islak imzalı mühürlü veya e-imzalı). 

9. İlgili federasyon tarafından sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgelerin aslı veya 

noterden onaylı fotokopisi sisteme yüklemelidir(Islak imzalı mühürlü veya e-imzalı). 

10. Okul Sporları Federasyonu tarafından yapılan faaliyetlerde alınan dereceler müsabakaların 

yapıldığı Şehrin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınmalıdır. Müsabaka 

sonuç çizelgelerinin(Takım sporları için maç isim listesi, Bireysel sporlar için sonuç 

belgesi) aslı veya noterden onaylı fotokopisi sisteme yüklemelidir. 

11. Aday Spor Lisesinden geliyorsa 30.03.2012 tarihinden önce Spor Lisesine kayıt yaptıran 

adaylar, (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). Belirtilen tarihten önce kayıt yaptırdıklarını 

belirten belgeyi sisteme yüklemelidir (Islak imzalı mühürlü veya e-imzalı). 

12. Sisteme yanlış ya da eksik evrak yükleyen adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. 
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Madde 11: Sınavla İlgili Bilgiler 

Online Başvuru Tarihi 09-13 Ağustos 2021 

Online Başvuru Adresi www.yyu.edu.tr 

Başvuru Listesinin Asılması ve İtiraz 16 Ağustos 2021 

İtirazların Değerlendirilmesi ve İlanı 17 Ağustos 2021 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine  

Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Asil ve 

Yedek Adayların İlanı 

 

27 Ağustos 2021 

Öğretmenlik ve Antrenörlük Bölümlerine  

Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Asil ve 

Yedek Adayların İlan Listesine İtiraz 

 

31 Ağustos 2021 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Kesin 

Kayıt ve Yedek Adayların İlanı 

 

01 Eylül 2021 

Öğretmenlik Bölümü Kesin Kayıt Tarihi 

ve Antrenörlük Bölümü Kesin Kayıt 

Tarihi 

06-07 Eylül 2021 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Boş 

Kontenjan İlanı  

08 Eylül 2021 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi bölümlerine Yedek 

adayların Dilekçe Başvurusu 

13-14 Eylül 2021 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi bölümlerine Yedek 

adayların Kayıt Tarihi 

15 Eylül 2021 
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Madde 12: Genel Kurallar 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuru yapan tüm adaylar, 

Van Y.Y.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Özel Yetenek Sınavı  Giriş 

Yönergesini okumuş ve yönergede yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

2. Adaylar, Özel Yetenek Sınavına alfabetik soyadı sırası ile oluşturulan listedeki sıra 

numarasına göre alınacaktır. Adaya göğüs numaraları sınav başlangıcında verilecektir. 

3. Uygulama sınavına giriş (Koordinasyon Parkur Sınavı) pandemi önlemleri dikkate 

alınarak yapılacaktır. Adayların sınava giriş tarihi ve saatinin ilanı kayıt işlem tarihinin 

bitiminden sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi web sayfasından ilan edilecektir. 

4. Özel Yetenek Sınavı, Koordinasyon Parkur Sınavı şeklinde yapılacaktır. 

5. Özel Yetenek Engelli Sınavı, Koordinasyon Parkur Sınavı şeklinde yapılacaktır.  

http://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/%20BAUM%20DAN%20LİNK%20ALINACAK)
http://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/%20BAUM%20DAN%20LİNK%20ALINACAK)
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6. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayın TYT’ den aldığı ham puan 

işleme alınacaktır. 

7. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaya, her ne sebeple olursa olsun 

(rapor dâhil), sınav hakkı verilmeyecektir. 

8. Kurallara aykırı davranışta bulunan adaylar, sınav düzenini bozanlar, sınav komisyonuna 

sözlü veya fiili saldırıda bulunanlar, uyarılara uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

9. Sınav esnasında adaydan kaynaklanan hata varsa adaya ikinci hak verilmeyecektir. 

10. Koordinasyon Sınavını tamamlayamayan ( Engelli adaylar dahil) aday başarısız sayılır.  

11. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili itirazlar, sınav mesai saatleri içerisinde yapılmış ise aynı gün 

sınavın bitiminde, sınav mesai saatleri dışına uzamış ise ertesi gün mesai saatinin 

başlamasından itibaren gün içerisinde yapılacaktır. İtirazı yapacak aday Sınav 

Komisyonu’na, durumunu anlatan bir dilekçe ile TR98 0001 0021 3935 9522 3550 11 

no’lu Ziraat Bankası “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hesabına” ibaresini 

belirterek iki yüz (200) TL yatırmış olduğunu gösteren dekont veya makbuz ile Sınav 

Komisyonuna başvurması gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. 

12. Özel yetenek sınavı başvurusu esnasında sahte evrak ile başvuru yapan aday tespit 

edilmesi durumunda sınava giremez, sınava girmiş veya bir programa yerleşmiş olsa bile 

sınavı geçersiz sayılarak programdan kaydı silinerek hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

13. Özel yetenek başvuru sonuçları isim listeleri genel kontroller yapıldıktan sonra 

üniversitemiz www.yyu.edu.trweb sayfası üzerinden yayınlanacaktır. 

14. Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler.  

15. Özel Yetenek Sınav Jürisi veya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili 

yetkili kurumlardan incelenme talep etme hakkına sahiptir. 

16. Sınava adayın yerine başka birinin girmesi ya da adayın başkasının yerine sınava girmesi 

durumunda adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

17. Sınavı kazanan adayların başvuru evraklarının asılları, kesin kayıt sırasında istenecektir. 

18. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ve Antrenörlük Eğitimi Programı (engelli 

kontenjanı hariç) sınavına başvuracak adayların eğitim ve öğretimi aksatabilecek bedensel 

veya konuşma gibi engellerden biri veya birkaçı bulunan adaylar sınava başvuramazlar. 

Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilecektir. 

19. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen 

değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir 

arıza meydana geldiğinde sınav, jüri kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik 

yapılması halinde bu durum ayrıca ilan edilecektir. 

20. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel 

Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler 

uygulanacaktır. 

21. Adayların spor özgeçmiş belgeleri (Bireysel veya Takım Sporları) ilgili federasyonlardan 

alınmalıdır. Islak imzalı, mühürlü veya elektronik imzalı olmalıdır. Şartlara uymayan 

özgeçmiş belgeleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Spor özgeçmişi puanlarına 

ilişkin bilgiler 21 numaralı başlık (Sınav Özgeçmiş Puan Tabloları) altında verilmiştir. 

22. 2020-TYT puanı 200ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS sınavına başvurmuş ama hiçbir 

oturumuna girmemiş olan adaylar, 2021 yılında sadece özel yetenek sınavı sonuçlarına 

göre öğrenci alacak yükseköğretim programına başvurmak isteyenlerin 2020-TYT 

dönüştürülmüş puanı işleme alınacaktır. 

23. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 

2020-TYT puanını 2021 için kesinlikle kullanamayacaktır. 

http://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/%20BAUM%20DAN%20LİNK%20ALINACAK)


7 
 

24. Engelli adaylar sadece engelli kontenjanına başvurabilirler. 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) 

TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını ''engeli sağlık kurulu raporu'' ile 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, 

sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir. 

25. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programlarına başvuruda 

bulunan erkek ve kadın adaylar, Koordinasyon Parkur Sınavında aldıkları derecelerine 

göre en iyiden başlayarak tablo halinde belirtilen kontenjanların 3 katı kadar aday 

değerlendirmeye alınacaktır. 

26. 2021-YKS puanları ile bir Yüksek Öğretim Programına yerleştirilen veya Özel Yetenek 

Sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarına ilişkin katsayılar yarıya 

düşürülecektir.  

 

Madde 13:Özel Yetenek Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler 

1. Koordinasyon Parkur Sınavı sonrasında her adayın Özel Yetenek Sınav (ÖYSP) puanı 

belirlenir. 

2. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen ve yerleştirmeye 

esas olacak puan formülü kullanılarak adayların Yerleştirme Puanı (YP)belirlenir. 

3. Yerleştirme Puanı en yüksek adaydan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. 

4. Yerleştirme Puanı ve adayların tercih sıralaması dikkate alınarak her programın asıl ve 

yedek listeleri oluşturulur. 

5. Yerleştirme Puanı (YP) eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olan aday; bu puanın 

da eşit olması halinde ise OBP puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

6. Engelli komisyonu tarafından belirlenmiş olan iki engel grubunun koordinasyon sınavı 

sonucunda ilk sırada yer alan adaylardan TYT puanı yüksek olan aday yerleştirilir. TYT 

puanın da eşit olması halinde ise OBP puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

 

Madde 14: Asil ve Yedek Listelerinin Oluşturulması  

1. Aday 1. tercihini kazanarak asil listede yer almışsa, 2. tercihinin asil ve yedek listelerinde 

bulunamaz; “Aday 2. tercihinin asil listesinde yer almış ise 1. tercihinin yedek listesinde” 

yer alır. 

2. Aday tercih yaptığı hiçbir programın asil listesine girememiş ise; adayın yerleştirme puanı 

(YP) dikkate alınarak tercih yaptığı tüm programların yedek listelerinde yer alır. 

3. Genel Asıl kontenjanların dolmaması durumunda kontenjan yedek adaylardan tamamlanır. 

Kontenjanların yedek adaylar tarafından tamamlanamaması durumunda genel puan 

havuzundan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan tamamlanır.  

4. Milli, Engelli ve Milli Engelli kontenjanların dolmaması durumunda kontenjan yedek 

adaylardan tamamlanır. Kontenjanların yedek adaylar tarafından tamamlanamaması 

durumunda ilgili alanın yedek havuzundan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

kontenjan tamamlanır. Kontenjanların dolmaması halinde bu kontenjanlar genel 

kontenjanlara (kadın ve erkek) aktarılır.  

 

Madde 15: Kesin Kayıt Dönemi İşlemleri  

1. Asıl listede bulunan adaylar belirtilen tarihlerdeki kesin kayıt döneminde kayıt yapar.  

2. Asıl listede bulunan adayın belirtilen tarihler arasında kayıt yapmaması durumunda aynı 

programın yedek listesindeki en yüksek puanlı adaylar sırayla kayıt hakkı kazanır. 

3. Engelli kontenjanının dolmaması halinde bu kontenjanlar genel kontenjanlara (kadın ve 

erkek) aktarılır. 

4. Milli kontenjanının dolmaması halinde bu kontenjanlar genel kontenjanlara (kadın ve 
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erkek) aktarılır.  

5. Milli Engelli kontenjanlarının boş kalması durumunda kontenjanlar engelli kontenjanına, 

engelli kontenjanında boş kalması halinde genel kontenjana aktarılacaktır. 

6. Adayların YP sonucuna göre asil kontenjan ve asil kontenjanın iki katı kadar da yedek 

liste ilan edilecektir. 

7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek 

öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bütün 

olasılıklara rağmen normal kontenjanlarda boşluk olması durumunda genel havuz 

listesinin en yüksek puanlı adayından başlanarak başvuru yapan adaylara göre yerleştirme 

yapılacaktır. 

8. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Değerlendirmesi sonucunda kesin kayıt 

yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri için istenen belgeler Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi (www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/besyo) web sayfasında ilan edilecektir. 

 

Madde 16: Yerleştirmeye Esas Olan Puan Formülü 

Adayın yerleştirme puanı hesaplanırken öncelikle Spor Özgeçmişi ve Uygulama Sınavı 

Puanları hesaplanır. Bu puanların nasıl hesaplanacağı aşağıda verilmiştir. 

 

SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANININ HESAPLANMASI  

 

Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) hesaplanırken Özel Yetenek Sınav Yönergesinde verilen “Spor 

Özgeçmiş Puan Tabloları” kullanılır. 

 

UYGULAMA SINAV PUANININ HESAPLANMASI  

 

USP (Uygulama Sınavı Puanının Hesaplanması) 

PTS (Parkur Tamamlama Süresi): Adayın koordinasyon parkuru sonucunda elde ettiği süre. 

 

USP=100–PTS 

ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ HESAPLANMASI  

 

Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olan adayların ÖYSP Hesaplaması: 

 

 

 
 

 

Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olmayan adayların ÖYSP Hesaplaması: 

 

 

 
 

Spor özgeçmişi olmayan adayların SÖP' u 0 (sıfır) puana eşittir. 

 

Tüm adaylar için yukarıdaki ÖYSP hesaplama formülü kullanılarak 100 üzerinden 

hesaplanmış bireysel ÖYSP puanları elde edilir ve bu puan, Yerleştirme Puanında (YP*) 

http://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/besyo)
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kullanılmak üzere 500' lük puan dilimine dönüştürülür. 

 

*YP’de kullanılan tüm puanlar (OBP ve TYT-P) ÖSYM tarafından 500' lük puan sistemine 

göre değerlendirildiğinden 500' lük puan dilimine çevrilir 

 

ÖYSP hesabı sonucunda en iyi puana sahip erkek ve kadın adaylar arasından Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programları için kontenjanın3 katı 

değerlendirmeye alınacaktır. 

 

Adayların YP sonucuna göre asil kontenjan ve asil kontenjanın iki katı kadar da yedek liste 

ilan edilecektir. 

 

ÖYSP STANDART PUANININ (ÖYSP-SP) HESAPLANMASI 

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

c) 2021-TYT Puanı (TYT-P) 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’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. 

 

 
 

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) 
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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 Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıralanacaktır. Kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Madde 17: Engelli Kontenjanı Koşul ve Hükümleri ve Engelli Sınav Kuralları 

1. Engelli kontenjanına başvuran adayların belirtilen engel gruplarından en az birinden%40  

( 10. Maddedeki özel şartlara uyanlar) beden kazanma gücünden azalma oranının olması 

gerekmektedir.  

2. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını (BKGAO), T.C. Adalet Bakanlığı 

Adli Tıp Kurumu ilgili Grup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı 

Başkanlığından belgelendirmek zorundadırlar 

3. Engelli kontenjanına başvuracak adayların engel durumlarını gösteren engelli sağlık 

kurulu raporu Süresiz engelli raporu bulunan adayların dışında kalan engelli adayların 

sınav tarihi dikkate alınarak son 2 yıl içerisinde aldıkları raporlar geçerlidir) kabul 

edilecektir. 

4. Engelli kontenjanına başvuran adaylar normal kontenjana kesinlikle başvuru yapamaz. 

5. Engelli kontenjanlarının boş kalması durumunda genel kontenjana aktarılacaktır. 

6. Başvuru belgeleri kabul edilen Milli Engelli ve Engelli adaylara başvuru yaptıkları 

bölümde eğitim verilip verilemeyeceğine sınav öncesinde Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından kurulan Engelli Adayları Değerlendirme Komisyonu 

karar verecektir. Komisyon, adayla ilgili ret hakkına sahiptir. 

7. Milli engelli adayların dışındaki, engelli adaylar iki grupta toplanmıştır;  

1. Grup  : Fiziksel engelliler   

2. Grup  : Görme, İşitme engelliler, MR (mental retardasyon), Yaygın Gelişimsel 

Bozukluklar.  

Her grubun adayları kendi arasında yapılan Koordinasyon Parkur Sınav sonucunda elde 

ettikleri dereceye göre sıralanırlar (Kadın/Erkek). Grup birincilerinden TYT puanı yüksek 

olan aday; bu puanın da eşit olması halinde ise OBP puanı yüksek olan aday yerleşir. 

8. Engelli adaylar TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak Koordinasyon Parkur Sınav sonucuna göre 

değerlendirileceklerdir. Yetenek sınavını sıralama sonucuna göre kazanan adayların 

kayıtları yapılacaktır. 

9. İlan edilen Engelli gruplar dışındaki engellilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

10. Yüksekokulumuzun engellilere yönelik altyapısı ve fiziki imkanlarından dolayı sadece 

aşağıda şartları belirtilen engelli adayların başvuruları kabul edilecektir. 

a) Bedensel Engellilerin Durumu: 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 adaylar sınava başvurabilirler.  

b) İşitme Engellilerin Durumu: İşitme cihazı, yapay kulakla duyabilenler sınava 

başvurabilirler. 
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c) Görme Engellilerin Durumu: Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyine olanlar 

sınava başvurabilirler. 

d) MR (mental retardasyon): İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama, kavramada ve 

göz teması kurma, okuma ve yazma sorunu bulunmayanlar sınava başvurabilirler. 

(Engelli Başvurularını Değerlendirme Komisyonu tarafından adayın kendisine verilen 

150 kelimelik metni okuması ve yazması gerekmektedir). 

e) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger 

Sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan 

yaygın gelişimsel bozukluklar: İletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavramada 

ve göz teması kurma sorunu bulunmayanlar sınava başvurabilirler.  

 

Engelli Sınavı Kuraları 

1. Engelli erkek ve kadın adaylar için Koordinasyon Parkur Sınavı yapılacaktır. 

2. Engelli adaylara bu test için 1 (bir) hak verilecektir. Sınav parkurunu tamamlayamayan 

aday değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

3. Sınav esnasında teknik arızalardan dolayı meydana gelebilecek sorunlarda adaya ikinci bir 

hak verilir. 

4. İstasyonlarda yapılan hatalar ilgili istasyondaki hakemin uyarısı doğrultusunda, hareketin 

doğrusu yapılıncaya kadar devam edecek ve zaman yarışmacının aleyhine işleyecektir. 

5. Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi 

durumunda aday diskalifiye edilecektir. 

6. 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 adayın kendisi sorumludur. 

7. Özel yetenek sınavında sportmenliğe aykırı davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer 

adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakarette bulunanlar, sınav malzemelerine zarar veren ve 

sınav kurallarını ihlal eden adaylar, komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilir ve aday 

hakkında suç duyurusunda bulunulur. 

8. Engelli öğrenci kontenjanına başvuran Milli Engelli Sporcular ilgili Spor Federasyon 

Başkanlığı’ndan Milli sporcu (A-B-C) belgesine sahip olduklarını belgelemeleri 

gerekmektedir. 

 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN KOORDINASYON SINAV PARKURU 
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1. İstasyon (Öne Takla): Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin 

arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin üzerinden öne takla 

atar. Aday öne takla hareketinden sonra minder sonundaki huniler arasından geçmek 

zorundadır. Aday huni dışından geçişlerde öne takla hareketini tekrarlar. Huniler düşürülürse 

düzelterek devam edilmelidir. Aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. 

2. İstasyon (Dikme Etrafından 360 Derece Dönüş): Aday standart bir dikme etrafında 

dikmeyi tutmadan dairesel bir dönüş gerçekleştirir (360derece). Yapılan dönüş sırasında 

dikmenin düşürülmesi durumunda aday hakemin ikazı ile dikmeyi düzeltir ve dönüşü 

yaptıktan sonra bir sonraki istasyona devam eder. 

3. İstasyon (Labirent Mekik Koşusu):Aday 3. kulvardan oluşan parkuru koşar. 

Dönüşlerde dikmeleri tutmaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve 

dikmeleri tutan adaya istasyonun başına döndürülür.  

4. İstasyon Sağlık Toplarının Yerlerinin Değiştirilmesi: Aday jimnastik kasalarında 

bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker karşı tarafta bulunan toplarla aynı renkteki 

kutulara aradaki engelden geçerek taşır. Bitiş noktasında bulunan fotoselden geçerek parkuru 

tamamlar. 

 

Madde 18: Sınava Giriş Koşulları ve Sınav Kuralları 

1. Adaylar özel yetenek sınavına Nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı veya “Geçici Kimlik 

Belgesi”nin aslı ile de katılabilir. 

2. Adaylar sınav giriş belgesi ve spor kıyafeti (Spor Ayakkabısı, Şort, Tişört veya Eşofman) 

ile sınava katılmak zorundadırlar. 

3. Adaylar sınava girebilmeleri için en fazla 1 gün öncesinden alınmış olan COVID-19 test 

sonucunu gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

4. Adaylar HES kodu kontrolünden sonra sınava alınacaktır. 

 

Sınav Kuralları 

1. Erkek ve kadın adaylar için Koordinasyon Parkur Sınavı yapılacaktır. 

2. Adaylara test için 1 (bir) hak verilecektir. 

3. Erkek ve kadın adayların Koordinasyon Parkur Sınavı sonrası almış oldukları dereceleri 

Parkur Tamamlama Derecesi (PTD) olarak kayıt edilecektir. 

4. Sınav esnasında teknik arızalardan dolayı meydana gelebilecek sorunlarda adaya ikinci bir 

hak verilir.   

5. İstasyonlarda yapılan hatalar ilgili istasyondaki hakemin uyarısı doğrultusunda, hareketin 

doğrusu yapılıncaya kadar devam edecek ve zaman adayın aleyhine işleyecektir. 

6. Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi 

durumunda aday diskalifiye edilecektir. 

7. 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 adayın kendisi sorumludur. 

8. Özel yetenek sınavının bu aşamasında sportmenliğe aykırı davranış, sınav komisyonu, 

görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlarda, sınav 

malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar, komisyon kararı ile 

sınavdan diskalifiye edilir ve ayrıca aday hakkında suç duyurusunda bulunulur. 
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KOORDİNASYON SINAV PARKURU 

 
 

1. İstasyon Öne Takla: Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin 

arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin üzerinde 2 kere öne 

takla atar. Öne taklanın bitiminden sonra aday minder sonundaki huniler arasından geçmek 

zorundadır. Aday huni dışından geçişlerde öne takla hareketini tekrarlar. Huniler düşürülürse 

düzelterek devam edilmelidir. Aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. 

2. İstasyon (Dikme Etrafından 360 Derece Dönüş): aday sabit duran bir dikmenin 

etrafından elliyle tutmadan ve düşürmeden dairesel (360 derece) bir dönüş gerçekleştirmelidir. 

yapılan dönüş sırasında dikmenin düşürülmesi veya eliyle tutması durumunda, hakemin ikazı 

ile adaya dikmeyi düzeltir veya eliyle dikmeyi tutmuşsa dönüşü doğru bir şekilde 

tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona devam eder. 

3. İstasyon (Denge Aleti Üzerinde Yürüme): Aday denge aleti üzerine çıkar. Denge aletinin 

tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge aleti 

üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara düşmeden temas etmek zorundadır. Aday 

denge aleti düştüğü takdirde, düştüğü numaralı bölgeden devam eder. 

4. İstasyon (Sıçrama Platformu): Aday belirli bir yükseklikteki (kız/erkek) zile sıçrama 

yaparak dokunacaktır. Zile dokunan aday diğer istasyona geçecektir. Sıçrama yaparak zile 

dokunamayan aday ceza çizgisinin gerisine gelerek her iki ayağı çizgiyi geçtikten sonra diğer 

istasyona geçecektir. 

5. İstasyon (Labirent Mekik Koşusu): Aday 3 kulvardan oluşan parkuru koşar. Dönüşlerde 

dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve dikmeleri 

tutan aday istasyonun başına döndürülür. 

6. İstasyon (Sağlık Toplarının Yerlerinin Değiştirilmesi): Aday jimnastik kasalarında 

bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker, karşı tarafta bulunan ve toplarla aynı renkte 

olan kutulara bırakmak üzere aradaki engelden geçerek taşımalıdır. Aday aradaki engeli 

devirirse bunu düzelttikten sonra kaldığı yerden istasyonu tamamlamalıdır. 

7. İstasyon (Alttan-Üstten Engel Geçişi): Aday parkura dikey belirli yükseklikteki engelin 

önce altından sonra üstünden geçişi gerçekleştirir ve parkura devam eder. Engelin 

düşürülmesi halinde engel düzeltilerek geçiş gerçekleştirilir. 

8. İstasyon (Cimnastik Sırası Üzerinden Çift Ayakla Sıçrama): Cimnastik sırası önüne 

gelen aday 1 numaralı bölgeden başlamak şartıyla, verilen numaraları çift ayakla sıçrayarak 

takip eder. Sıçramanın tek ayakla yapılması, tek ayaküstüne düşülmesi, sıçrama sırasının 

üstüne basma ve el yardımı (dokunma- dayanma) durumları hata sayılıp hareket hatanın 

yapıldığı yerden başlatılacaktır. Bu istasyonu kurallara uygun olarak tamamlayan aday 
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fotoseli koşarak (adayların fotosel geçişi sırasında alttan geçmeye teşebbüs eder ve bu sırada 

fotosel durmaz ise aday dönüp fotoseli durdurmalıdır) geçer ve sınavı tamamlar. 

 

Madde 19: Kesin Kayıt İşlemleri 

1. Kesin Kayıt Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

2. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak 

gönderilmez. 

3. Asıl listede kazananlardan belirtilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar ve yedek 

listeden kazananlardan belirtilen tarihte müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler. 

4. Yedek kontenjandan kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde dilekçe ile 

şahsen başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yapmalıdırlar. Başvurularını ilan edilen 

tarihlerde yapmayan veya başvurusunu vaktinde yaptığı halde ilan edilen tarihlerde kayıtlarını 

yaptırmayan yedek adaylar haklarını kaybederler. 

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine (Engelli adaylar 

hariç) kesin kayıt yaptırmak için tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınmış olması 

gerekmektedir. 

 

Madde 20: Sınava İtirazlar 

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili itirazlar, sınav mesai saatleri içerisinde yapılmış ise aynı gün 

sınavın bitiminde, sınav mesai saatleri dışına uzamış ise ertesi gün mesai saatinin 

başlamasından itibaren gün içerisinde yapılacaktır. İtirazı yapacak aday Sınav Komisyonu’na, 

durumunu anlatan bir dilekçe ile TR98 0001 0021 3935 9522 3550 11 nolu Ziraat Bankası 

“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hesabına sınav itiraz bedeli” ibaresini belirterek iki 

yüz (200) TL yatırmış olduğunu gösteren dekont veya makbuz ile Sınav Komisyonuna 

başvurması gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Madde 21: Sınav Özgeçmiş Puan Tabloları 

Basketbol Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Milli Sporcu  50 

En üst Erkek Basketbol liginde Oynamak 40 

Kadınlar Basketbol Süper Liginde Oynamak 40 

Kulüpler Arası Türkiye Gençler Şampiyonasında 1.2.3. olan Takımda 

Oynamak 

40 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol Liginde Oynamak 35 
Kulüpler Arası Türkiye Yıldızlar / Küçükler Şampiyonasında 1.2.3. olan 
Takımda Oynamak 

35 

Türkiye Basketbol İkinci Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol İkinci Liginde 
Oynamak 

30 

Okullar Arası Gençler (Kız ve Erkek) A-B Türkiye Şampiyonasında 1.2.3. 
olan Takımda Oynamak.  

30 

Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 1.2.3. olan Takımda 
Oynamak 

30 

Kulüpler Arası Türkiye Gençler Şampiyonasında Oynamak 25 

Bölgesel Ligde Oynamak 25 
Kulüpler Arası Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında Oynamak 25 

Okullar Arası Gençler (Kız ve Erkek) A-B Türkiye Şampiyonasında 
Oynamak 

20 

Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Oynamak 20 
Not: En az üç maç oynadığını belirten resmi onaylı müsabaka cetveli ile başvurmaları gerekir. Milli Sporcular 

için bu şart aranmaz. 

 

Tenis Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan% 

Milli Sporcu 50 

Uluslararası Yaz ve Kış Kupalarında Final Oynamak. (15-16, 17-18 Yaş ve 

Büyükler kategorisinde) 
40 

Uluslararası Yaz ve Kış Kupalarında Yarı Final Oynamak (15-16,17-18 Yaş 

ve Büyükler kategorisinde) 
35 

Uluslararası Yaz ve Kış Kupalarında Çeyrek Final Oynamak (15-16, 17-18 

Yaş ve Büyükler kategorisinde) 
30 

En İyi Sekizler Turnuvasına Katılmak (15-16, 17-18 Yaş) 30 

Ulusal Yaz ve Kış Kupalarında Final Oynamak (15-16,17-18Yaş ve 

Büyükler kategorisinde). 
30 

Ulusal Yaz ve Kış Kupalarında Yarı Final Oynamak (15-16, 17-18 Yaş ve 

Büyükler kategorisinde ) 
20 

Ulusal Yaz ve Kış Kupalarında Çeyrek Final Oynamak (15-16, 17-18 Yaş ve 

Büyükler kategorisinde ) 
15 

Doğu Liginde Takım olarak Final Oynamak. 25 

Doğu Liginde Takım olarak 3. ve 4. olmak 20 

Okullar arası Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasında (Gençler ve Yıldızlar) 1. 2. 

3. olmak. 
30 

Okullar arası Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasına (Gençler ve Yıldızlar) 

katılmış olmak. 
20 
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Futbol Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Milli Sporcu  

 

50 

Erkek: A,A2,U21,U20,U19,U18 

Ordu, Futsal ve Plaj Futbolu 

Kadın: A Milli Takım 

Erkek: U15, U16, U17 

Kadın: U15, U17, U19 

Kulüpler Deplasmanlı Ligler 

Erkekler Süper Ligde Yer Almak 40 

Erkekler ve Kadınlar I. Liglerdeki Takımlarda Yer Almak  35 

Erkekler II. ligdeki takımlarda yer almak (en az bir maç oynamış olmayı 

belgelendirmek). 

30 

Erkekler III. liglerdeki takımlarda yer almak. (en az bir maç oynamış olmayı 

belgelendirmek). 

25 

Kadınlar II. Ligdeki Takımlarda Yer Almak (en az bir maç oynamış olmayı 

belgelendirmek). 

30 

Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası (Erkek-Kadın) 

Türkiye Şampiyonasında İlk 3’e Giren U19-U18, U17, U16, U15, U14 

Takımlarında Yer Almak 
40 

Türkiye Şampiyonasında 4. ve 5. Olan U19-U18, U17, U16, U15, U14 

Takımlarında Yer Almak 
30 

Okullar Arası Kız-Erkek Türkiye Birinciliğinde (Gençler ve Yıldızlar) İlk 3' e 

Girmek. 
30 

 

Badminton Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Milli sporcu. 50 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler veya Ferdi) ilk 5'e girmek. 40 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler veya Ferdi) ilk 16'a girmek. 30 

Türkiye Şampiyonası (Okullar arası) ilk 5'e girmek. 30 

Türkiye Şampiyonası (Okullar arası) ilk 16'a girmek. 20 

Not: En az üç maç oynadığını belirten resmi onaylı müsabaka cetveli ile başvurmaları gerekir. Milli Sporcular 

için bu şart aranmaz. 

 

Hentbol Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Mill iSporcu 50 

Süper Lig Takımlarında Oynamak. 40 

1.Lig Takımlarında Oynamak. 35 

Okullar Arası Türkiye Birinciliğinde (Gençler ve Yıldızlar) İlk 3’e Giren 
Takımlarda Oynamış Olmak. 

30 

Okullar Arası Türkiye Birinciliğinde (Gençler ve Yıldızlar) Yer Alan 
Takımlarda Oynamış Olmak. 

20 

Not: En az üç maç oynadığını belirten resmi onaylı müsabaka cetveli ile başvurmaları gerekir. Milli Sporcular 

için bu şart aranmaz. 
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Voleybol Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

A, B,C Milli olmak, Türkiye Kupasında oynamak. ( PLAJ- SALON) 2016-21 

Sezonları arası en üst ligde oynamak. ( PLAJ- SALON) 
50 

Altyapı Türkiye Şampiyonaları Faaliyet Programı Kapsamında; 

Gençler liginde en az 6 maç oynadığına ait müsabaka cetveli.  

 

40 

Gençler Türkiye Şampiyonası Final Etabında oynadığına ait en az bir 

Müsabaka cetveli.  
Gençler Türkiye Şampiyonası Grup Etabında yer alarak 1. olan takımda 3 
maç oynadığına ait müsabaka cetveli, 
2016-21 sezonları arası En Üst Ligin Bir Alt Liginde, bir sezonda en az 8 

maç oynadığına ait müsabaka cetveli. 
35 

Altyapı Türkiye Şampiyonaları Faaliyet Programı Kapsamında; 

Gençler liginde oynadığına ait en az bir müsabaka cetveli.  

30 Gençler Türkiye Şampiyonasında oynadığına ait en az bir müsabaka cetveli. 
Gençler Türkiye Şampiyonası Grup Etabında yer alarak 1. olan takımda 
oynadığına ait en az bir müsabaka cetveli. 

Altyapı Türkiye Şampiyonaları Faaliyet Programı Kapsamında; 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Final Etabında oynadığına ait en az bir 
müsabaka cetveli. 

30 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Grup Etabında 2 maç oynadığına ait 
müsabaka 
Cetveli. 

25 

Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında oynadığına ait 
en az bir müsabaka cetveli.  

25 

2016-2017 Sezonu Erkekler ve Bayanlar 2. ligde ilk altı sırada yer alan 
takımlarda 8 maç oynadığına ait müsabaka cetveli 

 

 

 

25 

2017-2018 Sezonu Erkekler 2. ligde ilk altı sırada yer alan takımlarda 8 maç 

oynadığına ait müsabaka cetveli 

2017-2018 Bayanlar 2. ligde ilk üç sırada yer alan takımlarda 8 maç 
oynadığına ait müsabaka cetveli. 

2018-2021Sezonu Erkekler ve Bayanlar 2. ligde gruplarda ilk üç sırada yer 

alan takımlarda 8 maç oynadığına ait müsabaka cetveli. 

2018-2021Sezonları Erkekler ve Kadınlar Bölgesel Lig Final gruplarında ilk 

iki sırada yer alan takımlarda 2 maç oynadığına ait müsabaka cetveli 
15 

 

Yüzme Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Milli olmak veya açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde Türkiye 

rekoru kırmış olmak. 
50 

Türkiye kısa kulvar veya yaz şampiyonasında açık yaş yarışmalarında ilk 8’e 

girmiş olmak 

45 

Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde ilk üç dereceye 

girmiş olmak. 
35 

Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde final yüzmüş 

olmak veya herhangi bir yaş grubunda ilk 8’e girmiş olmak 

30 

MEB Türkiye Şampiyonalarında ilk 10’na girmiş olmak. 25 

10-11-12 yaş grupları Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak 20 

Bölgesel Ana Liglerde ilk 3’e girmiş olmak. 15 
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Masa Tenisi Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

İlgili Federasyon’dan alınan ve gençlik hizmetleri ve spor genel müdürlüğü 

ve spor bakanlığı tarafından onaylanmış büyükler, gençler ve yıldızlar. A ve 

B sınıf milli sporcu belgesine sahip olmak. 

 

 

 

50 
İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde süper lig 

müsabakalarında en 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek. 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve 

okullar arası büyükler, gençler yıldızlar kategorisinde Türkiye 1.’si olmak 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve 

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 2. 3.’sü olmak 

 

 

40 İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde düzenlenen 

1. lig müsabakalarında en az 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek 

İlgili federasyondan alınan gençlik spor hizmetleri ve spor bakanlığı 

tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre (Büyükler, 

Gençler, Yıldızlar) C sınıf milli sporcu belgesine sahip olmak. 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler 

veya okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 

şampiyonası grup müsabakalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak 

 

 

35 
Ulusal ligi ferdi veya takım halinde olan branşlarda 2. lig 3. ligde 5 resmi 

müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi ve kulüpler terfi ligi 

müsabakalarında en az 5 müsabakaya katıldığını belgelemek. (Federasyon ve 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler 

2015 yılı sonrası). 

 

30 

 

Kayak Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan % 

Milli Sporcu. 50 

Kuzey Disiplini K1 Final ve Alp Disiplini A1 Final yarışmasında Ferdi olarak 

1.2.3. olmak. (Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorileri kabul edilecektir). 
 

40 

Kuzey Disiplini K1 Final ve Alp Disiplini A1 Final yarışmasında Ferdi olarak 

4.ve 5.olmak. (Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorileri kabul edilecektir). 

 

30 

Kuzey Disiplini K1 ve Alp Disiplini K1 Ayak ( Etap ) yarışmalarında 

1.2.3.olmak. (Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorileri kabul edilecektir). 

 

25 

Kuzey Disiplini K2 Final ve Alp Disiplini A2 Final yarışmasında 1.2.3. 

olmak. (Yıldızlar,Gençler ve Büyükler Kategorileri kabul edilecektir). 

 

20 

Okullar arası Kuzey ve Alp Disiplini Türkiye Şampiyonasında (Gençler ve 

Yıldızlar) 1.2.3. olmak. 
 

30 
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Atletizm Özgeçmiş Puan Tablosu 

 Puan% 

Milli Sporcu 50 

Kros Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak ( 

Ferdi olarak). 

48 

Kulüpler Süper Liginde İlk 3’ e girmiş olmak ( Ferdi olarak). 48 

Kros Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak ( 

Takım olarak). 

35 

Büyükler ve Gençler Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak. 35 

Büyükler ve Gençler Türkiye Puanlı Atletizm Şampiyonasında İlk 3'e Girmiş 

Olmak. 

35 

Büyükler Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında İlk 3'e Girmiş Olmak. 30 

Türkiye Büyükler Kros Şampiyonasında İlk 6'ya Girmiş Olmak (Ferdi Olarak 

). 

30 

Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonasında İlk 5’e Girmek ( Büyükler ve Gençler 

Ferdi Olarak ). 

30 

U23 Türkiye Şampiyonasında İlk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 30 

U20 Türkiye Kros Şampiyonasında İlk 5'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 30 

Okullararası Türkiye Atletizm Şampiyonalarında İlk 3'e Girmiş Olmak (Ferdi 

ve takım olarak). 

25 

Okullararası Türkiye Kros Şampiyonası Final Yarışmalarında İlk 3'e Girmiş 

Olmak (Ferdi ve takım olarak). 

25 

Büyükler Türkiye Yürüyüş Ligi Final yarışmalarında İlk 3'e Girmiş Olmak ( 

Ferdi olarak). 

25 

Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonasında İlk 10’a Girmek ( Büyükler ve 

Gençler Ferdi olarak). 

25 

U20 Türkiye Yürüyüş Ligi Final yarışmalarında İlk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi 

olarak). 

25 

U20 Türkiye Kros Şampiyonasında ilk 10'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 23 

U20 Türkiye şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 22 

U23 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 20 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 6’ya Girmiş Olmak ( Ferdi olarak 

). 

20 

U18 Türkiye şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 20 

U18 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 20 

U20 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi olarak). 20 

U20 Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında ilk 3'e Girmiş Olmak ( Ferdi 

olarak). 

18 
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Snowboard, Okçuluk, Boks, Kick Boks, Kano, Bisiklet, Eskrim, Judo, Kürek, Yelken, 

Taekwondo, Halter, Güreş, Karate, Biatlon, Spor Tırmanışı, Atıcılık, Buz Hokeyi, 

Hokey, Buz Pateni, Rugby, Cimnastik, Su Sporları, Curling, Eskrim, Binicilik, Kürek, 

Triatlon, Yelken, Pentatlon Muaythai, Oryantiring, Sörf, Dağ Kayağı, Su Kayağı, Bocce 

ve Dart dallarına ilişkin Özgeçmiş Puan Tablosu 

 

 Puan% 

Milli Sporcu 50 

Takım ve Ferdi Şampiyonaları 

Türkiye Şampiyonasında (Büyükler, Ümitler ve Gençler) İlk 3' e girmek. 40 

Türkiye Şampiyonasında (Büyükler, Ümitler ve Gençler) 4 ve 5. olmak. 30 

Okullar Türkiye Şampiyonasında (Yıldızlar ve Gençler) İlk 3' e girmek. 30 

Branşında En Üst Ligde (Büyükler, Ümitler ve Gençler) İlk 3' e girmek. 40 

Branşında En Üst Ligde (Büyükler, Ümitler ve Gençler) 4.,5 ve 6. olmak. 30 

Branşında En Üst Ligin Bir Alt Liginde (Büyükler, Ümitler ve Gençler) İlk 

3'e girmek. 
25 

Branşında En Üst Ligin Bir Alt Liginde (Büyükler, Ümitler ve Gençler) 4.,5 

ve 6.olmak. 
20 

Branşında Grup veya Etap Yarışmalarında İlk 3' e girmek. 20 

 

Madde 22: Uygulama Sınavının Yapılamaması Halinde Özel Yetenek Sınav Evrakının 

Değerlendirilmesi 

Yeni tip korona (Covid-19) pandemi salgını nedeniyle Uygulama Sınavının yapılamaması 

durumunda; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programına Online Kayıt 

yaptıran adaylar vermiş oldukları başvuru evrak dosyası içeriğine göre (TYT puanı, 

OBP puanı ve varsa Özgeçmiş Puanı) değerlendirilerek yerleştirme sonuçları ilan 

edilecektir. 

 

 

 


