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GENEL BĠLGĠLER 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Yüksekokulumuz   13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bakanlar 

kurulu Kararı ile kurulmuştur. 15.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bünyesinde; 

o Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

o Antrenörlük Eğitimi Bölümü

o Spor Yöneticiliği Bölümü açılması uygun görülmüştür.

Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. 

öğretimine 2018–2019 öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 

Yüksekokulumuzda tüm bölüm ve programlar için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapılmakta 

olup Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Programına 40, Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim Bölümü 

Programına 60 ve Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim Bölümü Programına 60 olmak üzere toplam 160 

öğrenci alınmaktadır.  

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

öğretmenlik hakkını elde etmektedirler. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği mezunları sporla 

ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında antrenörlük ve sportif eğitim uzmanlığı yapabildikleri 

gibi, Formasyon sertifika programına katıldıkları takdirde öğretmenlik atamasına hak 

kazanabilmektedirler. 

Yüksekokulumuzun amacı, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş düzeyde bilimsel ve 

özgür düşünce ile araştırma yeteneğine sahip sağduyulu, bilinçli, toplumun sosyal ve kültürel 

sorularına çözüm üretecek yeterliliklere sahip insan kaynağı yetiştirmektir. Yüksekokulumuz, Kilis 

şehir merkezinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsü içinde yer almaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetimi 
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ  Yüksekokul Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Berna KARAKOÇ Müdür Yardımcısı  
Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi A. Kemal TAŞKIN Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı 
Hasibe  KOCA KARTAL Yüksekokul Sekreteri 
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ÖZEL YETENEK SINAV BĠLGĠLERĠ 

 
Amaç ve Kapsam 

Bu kılavuz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine 

Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz 

içerisinde kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanış, planlama ve kesin kayıt bilgileri 

yer almaktadır. 

Dayanak  

Bu Kılavuz, 27 Ağustos 2011 Tarihli ve 28038Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kilis 7 

Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasına ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Kurullar 

 

Sınav Üst Kurulu  

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN  (Rektör Yardımcısı) 
Dr. Öğr. Üyesi. Erdinç GÜLCÜ   (Yüksekokul Müdürü)  

Dr. Öğr. Üyesi. Berna KARAKOÇ             (Y. Müdür Yardımcısı)  
 

Sınav Yürütme Kurulu 
Dr. Öğr. Üyesi. Erdinç GÜLCÜ  (Başkan) 
Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN              (Başkan Yardımcısı)  
Dr. Öğr. Üyesi. Berna KARAKOÇ             (Başkan Yardımcısı) 
Dr. Öğr. Üyesi. Kemal TAŞKIN             (Üye)  
Doç. Dr. Önder KARAKOÇ              (Üye)  

 

Kısaltmalar 

 

BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
O.B.P: Orta Öğretim Başarı Puanı 
Ö.Y.S.P: Özel Yetenek Sınav Puanı 
Ö.Y.S.P-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı 
Rektörlük: T.C. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 

T.Y.T-P: 2019 TYT Puanı 
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ÖNEMLĠ TARĠHLER 

 

 

ĠġLEMLER 

 

TARĠH 

 

Sınav ile Ġlgili Aday Bilgilendirme Web Sayfası http://besyo.kilis.edu.tr/ 

Online BaĢvuru ĠĢlemleri 05 Ağustos 2019 - 09 Ağustos 2019 

Evrak Teslim Tarihi 19 Ağustos 2019- 21 Ağustos 2019 

Sınav Öncesi Sınav Tarihleri Ġle Ġlgili Ġlan 22 Ağustos 2019 

BranĢ Sınavları Tarihi 23Ağustos 2019 

Engelli Aday Sınav Tarihi 23 Ağustos 2019 

Genel Koordinasyon Sınav Tarihi 26 Ağustos 2019  

Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Tarihi Sınav sonucu ilanından 1 iĢ günü sonrası 

Kesin Kayıt 12 Eylül 2019 –  13 Eylül 2019 

Yedek Kayıt 20 Eylül 2019 

 
BAġVURULAR 

 
Evrak teslimi yapacak adaylar belgeleri ile birlikte 19-21 AĞUSTOS 2019 tarihleri arasında BESYO 

Kayıt Bürosu’na ġAHSEN TESLĠM ETMELERĠ ġARTTIR. Online başvuru yapmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. http://besyo.kilis.edu.tr/ Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılamaz. 

 

BaĢvuru Ġçin Gerekli ġartlar 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. En az Lise mezunu olmak, 

3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak. 

4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim Programlarına başvuruda bulunabilmek için tüm lise 

mezunlarının 2019-TYT puanının en az 150, Milli Sporcu adayların 150, engelli adayların ise 100 

puan ve üzeri olması gerekir. 
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BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler 

 

1- Adayın 2019 yılına ait TYT sonuç belgesi, 

2- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi, [Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi] getireceklerdir. 

Kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle 

ilgili tutarsızlık veya sahtecilik olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni 

işlem yapılacaktır (Açık lisede okuyan, bir veya birkaç dersten dolayı mezun olamayanlar başvuru 

yapamazlar).  

3- Aday sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bu durumu 

belgelendirmesi gerekmektedir. 

4-  Adaylardan “ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu” belirten ve Beden Eğitimi ve Spor Özel 
Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığını belirten sağlık raporu; engelli adaylardan 

(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel 

bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel durumlarını 

belirten “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” istenmektedir. 

5- Dört adet vesikalık fotoğraf  (4,5 X 6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve 

yeni çekilmiş), 

6- T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya 

çekilmiş fotokopisi, 

7- Milli sporcuların A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (son beş 

yıl içerisinde alınmış ve ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) (K.K.T.C. ve 

yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir), 

8- Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru Formu Çıktısı getirilecektir. 

Adayın başvuru belgeleri ile kesin kayıtta ibraz ettiği belgelerin uyuşmaması ve ibraz edilen 

belgelerde yasa dışı herhangi bir sahtecilik durumu ile karşılaşıldığında, aday sınavı kazanmış olsa 

dahi kaydı yapılmayacak kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem 

yapılacaktır. 

Kontenjanı dolmayan bölümlerin ve asıl listede yer alıp da kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek 

adaylar çağırılmaktadır. Yedek listeler asıl kontenjanına giremeyen adaylardan oluşturulmaktadır. 

Yedek adayların yerleştirilmesi, yerleştirme puanına göre sıralanan yedek adaylar arasından 

http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinde belirtilen yer ve saatte hazır bulunan yedek adaylara çağrı 

yapılarak yerleştirme olacaktır. Bundan dolayı yedek adayların http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinde 
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belirtilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. İsmi okunan yedek aday ismi okunduğunda 

kayıt yerinde yok ise kayıt hakkını kaybetmiş olacak ve kayıt hakkı sırası gelen diğer yedek adaya 

geçecektir. Asıl liste kontenjanı doluncaya kadar yerleştirme işlemi böyle devam edecektir. Sırası 

gelen yedek aday başvuru evraklarının tamamını yanında bulundurmak zorundadır. Başvuru 

evrakları eksik ya da hatalı olan adayın asıl kaydı kesinlikle yapılmayacak ve kayıt hakkını kaybetmiş 

olacaktır. 

 

Önemli Hususlar 

 

Özel yetenek sınavı ile ilgili tüm duyurular http://besyo.kilis.edu.tr/  adresinden yapılacaktır. 

Adayların bu adresin dışında yapılacak duyuruları dikkate almamaları önemle duyurulur. Belirtilen 

adreste yapılmamış olan duyurularla ilgili yaşanacak aksaklıklarda tüm sorumluluk adaylara aittir. 

Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili 

ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır. 

Adaylar sınav süresince, nüfus cüzdanı veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak 

zorundadır. Adayların kılavuzda belirtilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır 

bulunmaları gereklidir. Her aday ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır. Sınav Üst 

Kurulunca uygun görülecek mazeretler nedeniyle aday, uygun görülen gün ve sırada sınava alınabilir. 

Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve 

yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. Belirtilen kontenjanların herhangi birinde yaşanacak 

aksaklıklarda (başvuru eksikliği, kontenjanın boş kalması vb.) Sınav Üst Kurulunun uygun gördüğü 

diğer kontenjanlara aktarım yapılır. 

Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı 

takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek 

sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı 

verilmeyecektir. 

Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış sergileyen, Sınav Kuruluna, 

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

ekipmanlarına zarar veren ve sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar, Sınav 

Yürütme Kurulu Kararı ile sınavdan ihraç edilecektir ve gerekli görüldüğü takdirde haklarında yasal 

işlem başlatılacaktır. 

Adaylar istediği takdirde tüm programları tercih edebilirler. Online kayıt yaptıkları programların tercih 

sıralamasını başvurularını onaylandıktan sonra değiştiremezler. 

Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) 

yapma hakkına sahiptir. 
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KONTENJANLAR 
 

 

Genel Kontenjanlar 

 
  

BÖLÜMLER 
 

Erkek 
 

Bayan 
 

Milli* 
 

Engelli 
 

TOPLAM 

 

Beden Eğitimi ve Spor  
 

18 

 

18 

 

4 
(2 Erkek, 

2 Bayan) 

 

- 

 

40 

 
Antrenörlük Eğitimi (I.Ö.) 

 
28 

 
20 

6 
 (4 Erkek, 

   2 Bayan) 

6 
(4 Erkek, 

2 Bayan) 

 
60 

 

Antrenörlük Eğitimi (II. Ö.) 
 

28 

 

20 

 

6  

(4 Erkek,     

2 Bayan) 

 

6 

(4 Erkek,  

 2 Bayan) 

 

60 

 

    

BranĢlara Göre Kontenjan Dağılımı 
 

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan adaylar, Uzmanlık Dalı Alanı olarak Yüksekokul 

Kurulunun açmış olduğu branşlardan birini seçmek zorunluluğunu kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

  

Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü 

 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü I. Öğretim 

 

Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü II. 

Öğretim 

 

Açıklamalar 

 

 
BranĢlar 

 

Erkek 

 

Bayan 

 

Erkek 

 

Bayan 

 

Erkek 

 

Bayan 

 

 

Futbol  

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

Kaleci kontenjana 

dâhildir. 

 

Hentbol  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Kaleci kontenjana 

dâhildir. 

 

Judo  

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

--- 

 

Halk oyunları 
 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

--- 

 

Genel 

Koordinasyon 

Parkuru 

 

14 

 

11 

 

24 

 

13 

 

24 

 

13 

 

--- 

 

TOPLAM  

 

18 

 

18 

 

28 

 

20 

 

28 

 

20 

 

--- 
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Önemli: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri için toplam kontenjanın %20’lik kısmını 

oluşturan Futbol, Hentbol, Judo ve Halk Oyunları BranĢlarından herhangi birini tercih eden 

adaylar Genel Koordinasyon Parkur Sınavına girmeyecek olup sadece seçmiş olduğu branşın 

sınavına girecektir. Genel Koordinasyon Parkur Sınavını tercih eden adaylar ise; branş sınavına 

girmeyecek, sadece Genel Koordinasyon Parkur Sınavına gireceklerdir. Genel Koordinasyon 

Parkur Sınavında her adaya 2 hak verilecek ve en iyi derecesi Genel Koordinasyon Parkur 

Derecesi olarak değerlendirmeye alınacaktır.  

MĠLLĠ SPORCU ADAYLARIN SINAVI 

Milli kontenjanlara sadece milli sporcular başvurabilirler. Belirtilen kontenjandan fazla milli aday 

başvurusu olursa milli sporcular kendi içinde değerlendirilecektir (Değerlendirme, millilik sınıflarına  

göre A Milli, B Milli ve C Milli şeklinde ve eşitlik halinde TYT puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınacaktır). Millilik kontenjanları dolmadığı takdirde, bu kontenjanlar kendi bölümlerinin bayan ve 

erkek aday genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır.   

Milli kontenjanından başvuru yapan adaylar tüm milli adaylar ile birlikte değerlendirmeye alınır ve 

milli sporcu puan tablosuna göre puanları hesaplanır. Milli olan adaylar millilik kontenjanı dışında da 

sınava girmek istiyorlar ise diğer adaylar gibi sınava tabi tutulurlar. Sınava girmek isteyen milli 

adaylar da istenen tüm belgeleri temin etmek zorundadır. Eksik belge ile başvuru yapan milli 

adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz.  

Milli adaylardan yeterli sayıda başvuru yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlar sınav 

komisyonunun uygun gördüğü kontenjanlara aktarılacaktır.  

 Milli Sporcu Puan Tablosu 

Sınıflama Puan 

Milli Sporcular (A Sınıfı) İlk Üç Derece 100 

Milli Sporcular (A Sınıfı) Katılma 95 

Milli Sporcular (B Sınıfı) Birinci 90 

Milli Sporcular (B Sınıfı) İkinci 85 

Milli Sporcular (B Sınıfı) Üçüncü 80 

Milli Sporcular (B Sınıfı) Katılma 75 

Milli Sporcular (C Sınıfı) Birinci 70 

Milli Sporcular (C Sınıfı) İkinci 65 

Milli Sporcular (C Sınıfı) Üçüncü 60 

Milli Sporcular (C Sınıfı) Katılma 50 
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GENEL KOORDĠNASYON SINAVI 
Genel koordinasyon sınavına, branş seçiminde sadece Genel Koordinasyon parkurunu seçen adaylar 

gireceklerdir. 10 (on) istasyondan oluşan genel koordinasyon parkurunda adaylara 2 (iki) hak 

verilecek ve adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alınacaktır. Ancak teknik nedenlerden ötürü test 

skoru elde edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalardan ötürü Sınav Kurulu 

kararıyla adaya bir hak daha verilir. Test skorları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Haklarının 

tamamını kullanıp kullanmama kararı adaya aittir. Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik 

kronometre sisteminin durması gerekmektedir. Adayların bitiĢ kapısında alttan ya da üstten 
geçmesi halinde elektronik kronometre durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür 

durumlardan adayın kendisi sorumludur, fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi 

durdurmak zorundadır. 

Parkur içindeki istasyonlardan herhangi birinde istasyon görevlisinin uyarısına rağmen kurallara 

uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday o hakkını kullanmış olacaktır. İstasyonların 

uygulanması sırasında masa hakemleri, hatanın gözden kaçtığı durumlarda, istasyon hakemlerine 

müdahale etme hakkına sahiptir. Koordinasyon Testi sonunda adaylar bay ve bayan ayrı ayrı olmak 

üzere elde ettikleri sürelerin değerlendirilmesi neticesinde en iyiden en kötüye doğru sıralanacaktır. 

Sıralama sonunda, en iyi dereceyi yapan ve ilgili bölüm ve programın kontenjanın 3 katı aday 
Yerleştirme Puanı için değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirmeye alınacak adaylar arasında 

derece ve puan eşitliği durumunda sırasıyla TYT ve OBP dikkate alınacaktır. 

 

Koordinasyon Parkuru Ġstasyon Açıklamaları 
 

1. Ġstasyon: Aday başlangıç çizgisinden 1 metre uzaklıkta bulunan jimnastik minderi üzerinde 

öne takla atar (Öne takla her türlü olabilir). 

 

2. Ġstasyon: Aday 1. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan denge tahtasına istediği herhangi (sağ 

veya sol) bir adımı ile çıkarak denge tahtasının üzerinden düşmeden geçmeye çalışır. Aday denge 

tahtası üzerinden geçerken denge tahtasının üzerinde başlangıç noktasına 30 cm uzaklıkta bulunan 

işaretli yerin öncesine ya da üzerine ayak tabanıyla temas ederek başlamak ve bitiş noktasına 30 cm 

uzaklıkta bulunan işaretli yerin sonrasına ya da üzerine ayak tabanıyla temas ederek denge tahtası 

üzerindeki geçişini tamamlamak zorundadır. Aday denge tahtası üzerinden düştüğünde tekrar hata 

yaptığı yerden hareketini tamamlamak zorundadır. Denge tahtası ölçüleri: uzunluk 490 cm, yükseklik 

82 cm, genişlik 10 cm’dir. Bayan adayların denge tahtasına çıkışlarında denge tahtasının önünde 25 

cm yüksekliğinde bir basamak olacaktır. 
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3. Ġstasyon: Aday 2. İstasyona 3 metre uzaklıkta olan 1. Engelin üstünden, 2. Engelin altından, 

3. Engelin üzerinden, 4. Engelin altından ve 5. Engelin üzerinden geçer. Her engel arası 2 metre 

uzaklıktadır. Engel Yükseklikleri; 1.,3. ve 5. Engeller 70 cm, 2. ve 4. Engeller 90 cm’dir. 

 

4. Ġstasyon: Aday 3. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan kasadaki sağlık toplarından bir tanesini 

alıp kasaya 5 metre uzaklıkta bulunan huninin etrafından dolaşarak yine huniye 5 metre uzaklıkta 

bulunan diğer kasaya sağlık topunu bırakır. O kasada bulunan sağlık topunun bir tanesini alıp, diğer 

sağlık topunu getirmiş olduğu kasaya taşıyarak, iki kasada bulunan 2 şer tane sağlık toplarının bu 

şekilde birbirleriyle değiştirilmesini sağlar. İki kasanın birbirine dikey uzaklık mesafesi 5 metredir. 

Sağlık toplarının ağırlıkları kız ve erkeklerde 3 kg’dır. 

 

5. Ġstasyon:  Aday 4. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan kasadaki futbol topunu alarak kasaya 

2 metre uzaklıkta bulunan ve ikişer metre aralıklarla yerleştirilmiş olan slalom çubuklarının etrafından 

belirtilen yönlerde ayağıyla dripling yapar. Toplam 5 adet slalom çubuğu bulunmaktadır. Hareket 

bitirildikten sonra aday, topu voleybol istasyonun başlangıcında bulunan kasaya bırakır. Aday dripling 

esnasında topu kaçırırsa topu alıp slaloma kaldığı yerden devam eder, slalom çubuğunu düşürdüğü 

takdirde aday kendisi yerine koyar ve devam eder. Aday yine slalom çubuğunu dripling yapmadan 

geçerse bir önceki slalom çubuğuna geri dönerek harekete kaldığı yerden devam eder. Aday istediği 

ayak ile (sağ veya sol, sağ-sol) dripling yapabilir. Kasanın içine girip çıkan topu aday kesinlikle tekrar 

kasaya bırakmak zorundadır. Aday driplinge başlarken ilk slalomun önünde belirtilen çizginin 

gerisinden başlayıp, son slalomun önünde çizili olan çizgiyi geçtikten sonra dripling hareketini 

bitirmek zorundadır. 

 

6. Ġstasyon: Aday 5. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan kasadan voleybol topunu alarak duvara 

3 metre uzaklıkta çizilmiş olan çizginin gerisinden çift el ile duvarda belirlenmiş olan ve yerden 2.5 

metre yükseklikte çizili olan 60x60 cm
2
 içerisine istenilen şekilde 5 (beş) atış yapar. Aday hedefe 5 

atışı tamamlayana kadar atışa devam eder. Çizgiye denk gelen atışlar geçerli sayılır. Atış sırasında 3 

metre çizgisi geçilmez. Aday atış sırasında kaçan topu tekrar alarak kaldığı yerden devam eder. Aday 

5 atışı bitirdiğinde topu tekrar kasaya bırakarak diğer istasyona geçer. Kasanın içine girip çıkan topu 

aday kesinlikle tekrar kasaya bırakmak zorundadır. Aday hedefe topu atarken kesinlikle tek eli ile atış 

yapmayacaktır. İki elini aynı anda ve orantıda güç kullanarak voleybol topuna itiş sağlayacaktır. 

 

7. Ġstasyon: Aday 6. İstasyona 3 metre uzaklıkta 250 cm uzunluğunda 40 cm yüksekliğinde ve 

23 cm genişliğindeki sıçrama tahtasından çift ayak sıçrayarak başlayıp, sağa ve sola olmak üzere 

toplam 10 sıçrama hareketini tamamlar. Adayın sıçrama tahtasından diğer tarafa geçerken sıçrama 

tahtasına basması, tahtaya dokunması, tahtayı tutması ve tek ayak sıçraması hata olarak kabul edilir. 

Adayın hatalı yaptığı sıçrama hareketi istasyon sayısına dâhil edilmeyip aday harekete kaldığı yerden 

devam eder. 
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8. Ġstasyon: Aday 7. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan kasadaki basketbol topunu alarak, 

çapraz olarak ikişer metre aralıklarla yerleştirilmiş olan slalom çubuklarının etrafından belirtilen 

yönlerde basketbol topu ile dripling yapar. Toplam 5 adet slalom çubuğu bulunmaktadır. Hareket 

bitirildikten sonra, aday topu istasyonun son slalom çubuğuna 2 metre uzaklıkta bulunan kasaya topu 

eliyle bırakarak, diğer istasyona geçer. Aday dripling esnasında topu kaçırırsa topu alıp slaloma 

kaldığı yerden devam eder veya slalom çubuğunu dripling yapmadan geçerse bir önceki slalom 

çubuğuna geri dönerek harekete kaldığı yerden devam eder. Aday slalom çubuğunu düşürdüğü 

takdirde kendisi yerine koyar ve devam eder. Aday istediği el ile (sağ veya sol, sağ-sol) dripling 

yapabilir. Aday dripling yaparken kesinlikle kurallara uygun dripling yapacaktır. Topun bariz şekilde 

kurallara uygun olmayarak taşınması durumunda aday hata yaptığı yerde tekrar driplinge devam 

edecektir. Aday driplinge başlarken ilk slalomun önünde belirtilen çizginin gerisinden başlayıp, son 

slalomun önünde çizili olan çizgiyi geçtikten sonra dripling hareketini bitirmek zorundadır. 

 

9. Ġstasyon: Adaylar 8. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan ve yatay olarak çevrilmiş olan 

paralel barlardan öndeki ilk barın altından diğer barın ise üzerinden geçerek hareketlerini tamamlamak 

zorundadırlar. Adaylar istasyon hareketini yaparken istedikleri tekniği kullanabilirler. Paralel barın 

ölçüleri bayan ve erkeklerde aynıdır. Yükseklik 120 cm, genişlik 60 cm, uzunluk 200 cm’dir. 

 

10. Ġstasyon: Aday 9. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan ve aralarında 10 metre mesafe olan 

hunilerin etrafından koordinasyon parkurunda çizilmiş olan oklar yönünde ilerleyerek koşusunu en 

kısa sürede tamamlamaya çalışır. İstasyona 3 metre uzaklıktaki bitiş noktasından geçerek 

koordinasyon parkurunu tamamlar.  
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BRANġ SINAVLARI 

 
BranĢ Sınavları Ġle Ġlgili Önemli Açıklamalar 

1. Her aday sadece seçmiş olduğu branşın sınavına girecek ve Genel Koordinasyon Parkur 

Sınavına girmeyecektir. 

2. Seçilen branşın tekniğine uygun yapılmayan hareketler o hareketin puan değerlendirmesine 

alınmaz. Teknik özelliği yanlış olan hareketler puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

3. Branş sınavlarına giren adaylardan Futbol ve Hentbol branşını seçen adaylar seçtiği branşın 

maç gözleminden en az 30 (Otuz) puan almak zorundadırlar. Maç gözleminden 30 (Otuz) puanın 

altında olan adaylar yerleştirme puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmazlar. 

4. BranĢ Sınavına giren adaylardan Halk Oyunları ve Judo branşını seçen adaylar, seçtiği 

branş sınavından toplamda en az 60 (AltmıĢ) puan  almak zorundadırlar. Seçtiği branş sınavından 

toplamda 60 (AltmıĢ) puanın altında olan adaylar yerleştirme puanı hesaplamasında değerlendirmeye 

alınmazlar.  

5. Branş kontenjanlarında maç gözlemi için aday seçimi yapılırken adayların oynamış oldukları 

pozisyonlar dikkate alınacaktır. 

6. BranĢ Sınavına giren adayların girmiş olduğu branş sınavında, seçmiş olduğu branşın 

yeterliliklerine istenilen düzeyde sahip olduğu gözlenmemiş ise o branşın kontenjanı boş olsa dahi 

yeterli görülmeyen adaylar başarısız sayılacaklar ve yerleştirme puanı değerlendirmesine tabi 

tutulmayacaklardır. Örneğin; bayan futbol branşının kontenjanı toplamda 9 kişidir. Futbol branşına 50 

bayan adayın seçtiği düşünülür ise futbol branşını seçen 50 bayan adaydan sınavın sonucunda o 

branşın gerektirdiği yetenek ve becerilere sahip sadece 5 bayan aday gözlenmiş ise sadece 5 bayan 

aday yerleştirme puanı hesaplamasına dâhil edilecek ve 4 kontenjan boş kalacaktır. Bu uygulama 

Hentbol, Judo ve Halk Oyunları branşlarının tümü için geçerlidir. 

Not: Boş kalan bu kontenjanlar Sınav Üst Kurulunun uygun gördüğü diğer kontenjanlara 

aktarılacaktır. 

7. Branş sınavlarında adayların değerlendirilmesi esnasında jüri üyelerinin vermiş olduğu 

puanların ortalaması değerlendirilmeye alınacaktır. 
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HENTBOL BRANġ SINAVI 

 

1. PaslaĢma: (Temel Pas, Bilek Pası, Sıçrayarak Temel Pas): Adaylar karşılıklı olarak 

hentbolun temelini oluşturan temel pas, bilek pası ve sıçrayarak temel pasları uygularlar. Her aday tüm 

pas çeşitlerinde pas yapacaktır. (10 puan) 

2. 9 Metre Üzerinden 3 Adımla Sıçrayarak Kaleye Blok Üzeri ġut: Aday sahanın ortasından 

top sürerek gelir, 3 adıma girerek sıçrayarak 9 metrenin gerisinden ve blok üzerinden kaleye 

sıçrayarak atış yapar. Her aday 5 adet atış yapacaktır. (20 puan) 

3. Kanat AtıĢı: Adaylardan sağ elini kullananlar sol kanattan, sol elini kullananlar sağ kanattan 

3’ er tane kanat atışı yaparlar.  Adaylar burada besleyiciye verdikleri pası alarak şut atarlar. (10 puan) 

4. Hızlı Hücum ÇıkıĢı ve Kale AtıĢı: Aday istediği kanat bölgesinden hızlı hücuma çıkar. 

Kalecinin atmış olduğu topu sürerek 9 metre üzerinde bekleyen savunma oyuncusunun önüne çift 

düşerek kol çekme ve adım aldatması hareketini yaparak geçtikten sonra kaleye şut atışı yapar. Her 

aday 2 adet hızlı hücum yapacaktır. (10 puan) 

5. Maç Gözlemi: Adaylar en az 10 dakikalık oyun performansı sergileyeceklerdir. Takım 

kadroları adayların sıra numaralarından bağımsız olarak oluşturulacaktır. Takım kadrolarının 

oluşturulmasında adayların oynadıkları pozisyonlar göz önünde bulundurulacaktır. (50 Puan) 

Oyun Performansı Değerlendirme Kriterleri 
 Oynadığı pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilme, 

 Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, reaksiyon, 

 Teknik ve taktik beceri, 

 Top tutma, top sürme, pas atma, adam eksiltme, aldatma vb., 

 Temel savunma ve hücum prensipleri, 

Kaleciler 

 Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, hareketlilik, 

reaksiyon,  

 Hızlı hücuma çıkışlarda topu oyuna sokma ve uzun pas beceri tekniği, 

 Yanlardan ve cepheden gelen toplarda pozisyon alabilme tekniği değerlendirmede dikkate 

alınacaktır. 
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FUTBOL BRANġ SINAVI 

 

I. AġAMA: Futbol BranĢı Parkuru (50 Puan)  
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Parkur Açıklaması (Adayların kullanacakları tüm toplar futbol topu olacaktır) 

1. Ġstasyon: Aday başlama çizgisine 3 metre uzaklıktaki topla slalomlar arasından oklarla 

belirtilen yönde dripling yapar ve topu son slaloma 3 metre uzaklıktaki kasaya bırakır. Aday slalom 

çubuğunu düşürdüğü takdirde kendisi yerine koyar ve devam eder. Aday driplinge başlarken ilk 

slalomun önünde belirtilen çizginin gerisinden başlayıp, son slalomun önünde çizili olan çizgiyi 

geçtikten sonra dripling hareketini bitirmek zorundadır. Slalomlar arası mesafe 2 metredir. 

2. Ġstasyon: Aday daha sonra kasaya 3 metre uzaklıkta bulunan 3 tane topu 12 metre uzaklıkta 

bulunan kaleye şut atarak gol atmaya çalışır. 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeki kale 

ortadan yatay olarak 1 metre yüksekliğinde 3 metre uzunluğundaki iple iki kısma ayrılacaktır. 

Atışların başarılı sayılabilmesi için topun ipin üzerinden kaleye isabet etmesi gerekmektedir. Adayın 

bu istasyonda yapmış olduğu her başarılı atış için parkur derecesinde 2 saniye süre düşülür.  

Örnek: Aday futbol koordinasyon parkurunu yaparken kaleye ayağı ile şut attığı topların 2 tanesini 

ipin üzerinden geçirdi ve futbol parkurunun tamamını 30 saniyede bitirdiği düşünülürse, bu adayın 

parkur derecesi 2x2 =4 saniye daha iyi zaman olarak kabul edilir ve adayın parkur derecesi 30 -4 =26 

saniye olarak kaydedilir ve adayın parkur puanının hesaplamasında bu derece dikkate alınır. 

3. Ġstasyon: Aday 2. İstasyondaki son topa 3 metre uzaklıkta kasada bulunan topu alarak kasaya 

2 metre uzaklıktaki engellerin önünde yere bıraktığı topu ayakları ile yerden kaldırıp sektirerek yerden 

60 cm yükseklikteki 2 engelin üzerinden tek tek geçirmeye çalışır. Adayın kendisi topla beraber ister 

engelin üzerinden geçer veya isterse de top engelin üzerinden geçerken kendisi topsuz bir şekilde 

engelin yan tarafından geçer. Adayın sektirerek engellerin üzerinden geçirdiği top engellerin üzerinden 

geçtikten sonra yere temas edebilir. Aday 2. engelin üzerinden topu geçirdikten sonra tekrar topu 

aldığı kasaya bırakmak zorundadır. Kasaya bırakılan top kasanın içinden çıktığı zaman aday topu 

tekrar kasaya bırakmalıdır. Engellerin birbirine uzaklığı 2 metredir. 

4. Ġstasyon: Aday 3. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan 4. İstasyondaki topları topun 

bulunduğu alan içerisinden alarak topu yerden kasalara ayağıyla duvar pası yaparak her topu tekrar 

topun bulunduğu alan içerisine bırakır. 4. İstasyondaki topların birbirine uzaklıkları 3’er metredir. 

Duvar pası yapılacak topun kasaya uzaklığı 3 metredir. 

5. Ġstasyon: Aday 4. İstasyona 3 metre uzaklıkta bulunan slalomlar arasından topsuz koşu 

yaparak parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışır. Aday slalom çubuğunu düşürdüğü takdirde aday 

kendisi yerine koyar ve devam eder. Slalomlar arasındaki mesafeler 5 metredir. Son slalomun bitiş 

noktasına uzaklığı ise 8 metredir. 

NOT: Adaylar 1., 3., 4. ve 5. İstasyonda hata yaptığında tekrar hata yaptığı noktadan harekete devam 

etmek zorundadır. Parkur dereceleri en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralanacak ve 

puanlamanın dağılımı standartlaştırılarak bu şekilde hesaplanacaktır. 
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II. AġAMA: Maç Gözlemi (50 Puan) Adaylar en az 10 dakikalık oyun performansı 

sergileyeceklerdir. Takım kadroları adayların sıra numaralarından bağımsız olarak oluşturulacaktır. 

Takım kadrolarının oluşturulmasında adayların oynadıkları pozisyonlar dikkate alınacaktır. Maçlar 

20x40 metre salonda 5’er kişilik takımlar halinde yapılacaktır. 

Oyun Performansı Değerlendirme Kriterleri 

 Oynadığı pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilme, 

 Kademeye girme ve ani karar verebilme, 

 Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, reaksiyon, 

 Teknik ve taktik beceri, 

 Top kontrolü, top sürme, adam eksiltme, aldatma vb., 

Kaleciler 

 Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, hareketlilik, 

reaksiyon, 

 Kurtarış tekniği, kaleci çıkış tekniği, blokaj vb., 

 Yanlardan yerden ve havadan gelen toplarda pozisyon alma ve blokaj, 

 Karşıdan yerden ve havadan gelen toplarda pozisyon alma ve blokaj, 

 Topu oyuna sokma, pozisyon alma, gol açısını daraltma vb. değerlendirmeleri dikkate 

alınacaktır. 
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JUDO BRANġ SINAVI 

Branşa özgü teknikler uygulatılıp,  teknik değerlendirme komisyon tarafından 100 (yüz) puan 

üzerinden yapılacaktır. Judo branşına başvuran adayların en az kahverengi kuşak belgesine sahip 

olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Not: Adaylar Judo sınavına gelirken Judo sporuna uygun kıyafetlerle geleceklerdir. 

AYAKTAKĠ TEKNĠKLER PUANLAR 

Uchi Komi (Teknik Egzersiz) 10 Puan 

Yaku Soku Geiko (AtıĢsız Hareket Halinde Teknik ÇalıĢma) 10 Puan 

Randori (Müsabaka Ön Hazırlık ÇalıĢması) 10 Puan 

Kontra Teknikler 10 Puan 

Konbine Teknikler 10 Puan 

YERDEKĠ TEKNĠKLER PUANLAR 

Osae Waza (TutuĢ Teknikleri) 10 Puan 

Shime Waza (BoğuĢ Teknikleri) 10 Puan 

Kansetsu Waza (KırıĢ Teknikleri) 10 Puan 

YarıĢma Kuralları (Sözlü Açıklama) 10 Puan 

Judonun Tarihçesi 10 Puan 
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HALK OYUNLARI BRANġ SINAVI 

1.BÖLÜM (SES VE RĠTĠM DUYUMU)

 Aday, Piyanodan duyurulan iki tek sesi algılar, çözümler (a) veya ( na) hecesi ile seslendirir. Birinci 
denemesinde doğru seslendirir ise (5) puan, ikinci denemesinde doğru seslendirir ise (2,5) puan alır.  

1.Tek Ses 5 Puan 

2.Tek Ses 5 Puan 

Toplam 10 Puan 

Aday, komisyon tarafından duyurulan Basit ve Aksak ölçülü ritimleri algılar, tam ve kesintisiz olarak 

(kalem veya alkış) ile tekrar eder. Birinci denemesinde doğru uygular ise (10) puan, ikinci 
denemesinde doğru uygular ise (5) puan alır. 

1.Ritim 10 Puan 

2.Ritim 10 Puan 

Toplam 20 Puan 

2.BÖLÜM (BĠREYSEL SUNUM, YÖRE OYUNU)
 Aday komisyona, Türk Halk Oyunları içerisinde her hangi bir yöre oyununu icra eder. Oyun yöresi 
adayın isteğine bağlıdır. Yöre oyunlarının icra ediliş biçimleri yörenin bütününde bir karakter arz eder. 
Aday oyun icrasında yöre karakteristiğinden ayrılmadan tavır ve estetik açısından maharetleri 
ölçüsünde kendini ifade eder ve bireysel sunumunu yapar. 

Toplam 20 Puan 

3.BÖLÜM ( HAREKET ALGILAMA)

Bu bölümde adaylara çeşitli yörelere ait 3 farklı hareket gösterilecek ve adaylardan tekrar etmeleri 
istenilecektir. Aday hareketleri istenilen teknikte tam olarak yaptığı takdirde puan alacak yapamadığı 
veya yarım yaptığı takdirde puan alamayacaktır. 

1.Hareket 10 Puan 

2.Hareket 10 Puan 

3.Hareket 10 Puan 

Toplam 30 Puan 

4.BÖLÜM  ( DENGE-ESNEKLĠK-FĠZĠKSEL UYGUNLUK)

Adaylara gösterilecek denge ve esnekliği adaylardan tekrar etmeleri istenilecektir. Aday gösterilecek 
denge ve esnekliği istenilen şekilde sürede tam olarak yaptığı takdirde puan alacak yapamadığı veya 
yarım yaptığı takdirde puan alamayacaktır. 

1.Denge 10 Puan 

2.Fizik-Esneklik 10 Puan 

Toplam 20 Puan 

GENEL PUANLAMA 

SES VE RĠTĠM DUYUMU 30 Puan 

BĠREYSEL SUNUM (YÖRE OYUNU) 20 Puan 

HAREKET ALGILAMA 30 Puan 

DENGE-ESNEKLĠK-FĠZĠKSEL 

UYGUNLUK   

20 Puan 

TOPLAM 100 Puan 
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ENGELLĠ ADAYLARIN SINAVI 

 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 07.02.2019 tarihli Y.K.S. kılavuzunda yer alan engelli adaylardan 

[bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon (MR) ile yaygın gelişimsel 

bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları (OSB), asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar] durumlarını Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri kaydıyla, Özel Yetenek Sınavına kabul edilir.  

 

Engelli adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme puanı sonucuna göre sıralanacaklardır. 

Engelli adaylardan yeterli sayıda baĢvuru yapılmadığı takdirde boĢ kalan kontenjanlara Sınav 
Üst Kurulunun uygun gördüğü kontenjanlara aktarılacaktır.  
 

ÖNEMLĠ NOT: Aşağıda belirtilen kriterlere göre yerleştirme puanları hesaplanacak olan engelli 

adaylar sınava gelirken sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda yanlarında, Milliler için ilgili 

Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası 

başarılarının dökümünü içeren belgeleri; Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık Kurulu 
Raporunu getirmeleri ve sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile milli sporculuğunu ve ulusal ve/veya uluslararası başarılarını sınav 

sırasında resmi olarak belgelendiremeyen adayların sportif başarıları dikkate alınmaz ve puanlanmaz. 

Aşağıda belirtilen kriterlerden toplam en az 60 puan elde edemeyen engelli adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

 

1. KRĠTER (Milli Sporcu) 

 

Millilik Derecesi Puan 

 
A Milli 

 

20 Puan 

B Milli 15 Puan 

C Milli 10 Puan 

Milli Olmayan 0 Puan 

 

22



  

2. KRĠTER (Uluslararası BaĢarı) 
 

 

BaĢarı Derecesi 
 

Puan 

Paralimpik, Deaflimpik veya Dünya Şampiyonası  1., 2. ya da 3. Derecesi 20 Puan 

Avrupa Şampiyonası 1., 2. ya da 3. Derecesi 15 Puan 

Balkan Şampiyonası  1., 2. ya da 3. Derecesi 10 Puan 

Uluslararası Özel Turnuvalar 1., 2. ya da 3. Derecesi 5 Puan 

Uluslararası derecesi yok. 0 Puan 

 

3. KRĠTER (Ulusal BaĢarı) 
 

BaĢarı Derecesi Puan 

 
Türkiye Şampiyonası  1., 2. ya da 3. Derecesi 20 Puan 

 

Ulusal derecesi yok 
0 Puan 

 

4.  KRĠTER (Yetersizlikten Etkilenme Derecesine Göre Antrenörlük Eğitimi Programına 
Yatkınlığı) 
 

Programa Uygunluğu Puan 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi Programına 
içerik ve düzeyine uygun olup,  
eğitimini olumsuz yönde etkilemez. 

 
20 Puan 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi Programına 

içerik ve düzeyine uygun olmadığı için, eğitimini olumsuz yönde etkiler. 

 

0 Puan 
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5. KRĠTER (ĠletiĢim/Algı /Kendini Ġfade Edebilme Yeteneği) 
 

 

Yetenek Düzeyi 
 

Puan 

Sözel ve görsel iletişime açık 20 Puan 

Sözel iletişime yetersizliği, görsel iletişime açık 10 Puan 

Görsel iletişim yetersizliği, sözel iletişime açık 5 Puan 
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Adayın Ö.Y.S.P. 
Puanı 

Ö.Y.S.P. Puan 
Dağılımının 
Ortalaması 

Ö.Y.S.P. Puan Dağılımının 
Standart Sapması 

SINAV SÜRECĠ VE DEĞERLENDĠRME 

Sınav Süreci 

19-21 AĞUSTOS 2019 tarihleri arasında yapılacak olan kayıtlar bittikten sonra sınavlarının

yapılacağı gün ve saatler sınavdan önce http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. 

Adayların sınavla ilgili duyuruları web sayfasından takip etmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili 

tüm sorumluluk adayın kendisine aittir.  

Sınavlar, BESYO Müdürlüğünün ilan ettiği tarih ve süreçler içinde yapılır. Adaylar ilan edilen sınav 

programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde sınav kıyafetiyle hazır bulunacaklardır. 

Adayların Özel Yetenek Sınavına ilişkin itirazları, adayın sınava girdiği günü takip eden ilk gün 

içinde saat 17.00’ye kadar yapılır. Ayrıca sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, kesin listelerin ilanından 

hemen sonraki 1 işgünü içerisinde yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. 

Değerlendirme 

Genel sınav değerlendirmesi 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzunda belirtildiği üzere 

aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Bu kitapçığın basımından sonra sınav değerlendirme şeklinde ÖSYM 

tarafından herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, son değişiklikler geçerli olacaktır. Yerleştirmeye 

esas olan puan hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Standart Puanı (Ö.Y.S.P-SP.)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (O.B.P.)

c) 2019- TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (Ö.Y.S.P.) hesaplamalara girebilmesi için bu puanların standart 
puanlara çevrilmesi gerekir. Ö.Y.S.P.’lerin standart puana çevrilmesi için önce Ö.Y.S.P. 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Ö.Y.S.P. dağılımının ortalaması ve 

standart sapması bulunduktan sonra her aday için Ö.Y.S.P. Standart Puanı hesaplanacaktır.  

Ö.Y.S.P. Standart Puanı 
(Ö.Y.S.P.-S.P.) = 10 x + 50
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Bu durumda her adayın bir Ö.Y.S.P Standart Puanı (Ö.Y.S.P.-S.P.) olacaktır. 

Ö.Y.S.P.-S.P. dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

-Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= Y.P.) 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) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)

Adaylar Y.P. puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Özel Yetenek Sınavında alınan puanlar 2019 Yüksek 

Öğretim Kurumları Kılavuzunda belirtildiği gibi Ö.Y.S.P. puanı olarak hesaplanacaktır. 

2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen (Açık öğretimin kontenjan 

sınırlaması olmayan programları hariç) veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların 

ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en 

yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacaktır. 

Sınav sonunda Genel Koordinasyon Parkur Sınavını seçen adaylar, bayanlar ve erkekler ayrı ayrı 

olmak üzere, parkuru tamamlama süreleri/puanları EN ĠYĠ den başlanılarak aşağı doğru sıralanır ve 

ilgili kontenjanın 3 katı adayın parkur dereceleri dikkate alınarak sadece bu adayların yerleştirme 

puanı hesaplanır. Genel Koordinasyon Derecesine göre ilgili kontenjanın 3 katı sayısına giremeyen 

adayların yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar değerlendirmeye tabi tutulmaz. İlgili 

kontenjanın 3 katı sayısına giren adayların Özel Yetenek Sınav Puanı 2019 Yüksek Öğretim 

Kurumları Kılavuzunda belirtilen formüllerde yerine koyularak değerlendirilecektir. 

BranĢ Sınavı Değerlendirme: Branş sınavına giren adaylarda ise branşın yeterliliklerine göre 

almış oldukları puanlar kontenjanlar dâhilinde EN ĠYĠ den başlanarak sıralanıp üç katı şartı 

aranmaz. Adayın Branş Sınavından aldığı puan adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı olarak 

hesaplamaya dahil edilecektir.  
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SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE YERLEġTĠRME 

 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğü tarafından Rektörlük onayından sonra ilan edilir. 

Kesin Kayıt Belgeleri 

 Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi, 

 Nüfus cüzdanının onaylı örneği  (Noter veya Nüfus Dairesi’nden onaylı), 

 İkametgâh belgesi, 

 Erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, 

 ÖSYM sonuç belgesinin aslı, 

 Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm. 

boyutunda vesikalık fotoğraf, 

 Sağlık Kurulu Heyet Raporu  (Tek hekim raporu ile özel hastanelerden alınmış heyet raporu 

geçersizdir.) 

 Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu, 

 Katkı payının (2. Öğretim Programı harç ücreti) ödenmesi ile ilgili belge. 

 Kayıttan önce belirlenip Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. 

NOT: Kesin kayıt iĢlemleri ȘAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir.  

 

Ġtiraz ve Değerlendirme 

Tüm itirazlar Kilis Halkbank Şubesi IBAN No: TR90 0001 2009 6800 0016 0000 87 hesabına itiraz 

bedeli olarak 200 (ikiyüz) TL. yatırıldıktan sonra açıklama kısmına “Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Ġtiraz Ücreti” yazdırılarak Sınav Üst Kuruluna aday tarafından 

imzalanmış dilekçe ve parayı yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan her bir itiraz için 

aday ayrı ücret yatırır. 

Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade edilir. İtirazı 

haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez. Sınav takviminde belirtilen 

tarihten sonra yapılan itirazlara dair dilekçeler işleme alınmaz. Sınav öncesinde ve sınav anında 

meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya ek bir hak 

verilmeyecektir. 
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Disiplin 

 Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan

disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle başvuru 

süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara uymayan, araç, gereç ve 

malzemelere zarar veren ve sınav görevlileriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar 

Sınav Yürütme Kurulu Kararıyla sınavdan ihraç edilir. İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç 

listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır. 

 Başvurular sırasında Üniversitemiz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer donanımlarına

herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında yasal iĢlem yapılacak ve verilen zarar adaydan tazmin 

edilecektir. Sınava belirtilen gün ve saatte gelmeyen aday sınav hakkını kaybeder. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumlarda Sınav
Üst Kurulu yetkilidir. 

 Sınav Üst Kurulu gerektiğinde sınavın yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

 Sınav Üst Kurulu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim yapma hakkına sahiptir.

 Bu ilkeler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Kurulunun

önerisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün kabulü ve Rektörlük Makamının 

olurundan sonra uygulanır. 

 Bu ilkeleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

yürütür. 

 Adaylar Başvuru Kılavuzu’nda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır.

SINAV YERĠ 

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÇOK 
AMAÇLI SPOR SALONU MERKEZ KAMPÜSÜ, KĠLĠS 

Adres: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:134 KİLİS 

Tel : +90 348 814 26 66 

Faks : +90 348 814 26 60 
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