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Mücadele Sporları Salonu 

Spor Salonu 



 

 

SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ 

 

 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, 

Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümleri için, 

“Özel Yetenek Sınavı” ile ilgili sınav öncesi ve sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer 

almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya 

kadar kılavuzu WEB sayfamızdan takip edebilirsiniz.  

Bu kılavuz 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel 

Yetenek Sınavları Yönergesi kapsamında hazırlanmıştır. Özel yetenek sınavı; Covid -19 Pandemi 

nedeniyle, sosyal mesafe (fiziki mesafe) ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır.  

Adaylar spor salonuna ateş ölçümleri yapılarak alınacaktır. Sınav görevlileri sınav süresince 

maske kullanacaktır. Sınav randevu sistemiyle yapılacaktır, Covid-19 Pandemi süreci 

nedeniyle randevu saatleri dışında hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. 

2020 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizler in 

bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır. 

Başvurularınız doğru ve eksiksiz bir şekilde yapınız. Bilgi için İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sekreterliği ile iletişime geçebilirsiniz. 

Öğrencilerimiz için Yüksekokulumuzda bölümler arası Yatay Geçiş, farklı bölümlerde Çift 

Anadal (ÇAP) ve Yandal Programları mevcuttur. 

 

İletişim: 0212 422 70 00 Dâhili: 7167/7189 

Adres:  (Cihangir Mah. Petrol Ofisi Cad. Oğul Sok. İstanbul Gelişim Üniversitesi TOWER 

Plaza H Blok, Avcılar/İSTANBUL)  

 

 
 

Öğrencimiz Olmanız Dileğiyle Sınavda Başarılar Dileriz. 

 

 

 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOYAL 

Yüksekokul Müdürü 



 

 

 

 

 

 

 

Programın Amacı 

GENEL BİLGİLER 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

BESYO Antrenörlük Eğitimi Programının amacı; Spor Antrenörlüğü mesleğinin ilgili alanında 

hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya spor 

gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş antrenörle r 

yetiştirmektir. 

Programın Hedefi 
 

Uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışı ile kurulmuş olan bölümümüz; Değişimin ve gelişimin 

gerekliliğini önemseyen, performans sporu ve kitle sporuna hizmet vermeye yönelik yüksek 

donanımlara ve yetkinliklere sahip, sorgulayan, üreten, araştıran ve liderlik yapabilecek 

özelliklerdeki bireyleri, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve geleceğe yön verebilecek 

antrenörler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kariyer Olanakları 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor 

branşının bağlı olduğu federasyondan 3. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında 

antrenör olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi 

yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev  

alabilirler. 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 
 

Programın Amacı 
 

Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi içerisinde yer alan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da 

özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere; bilimsel temellere dayalı bilgiler le 

hizmet verebilecek yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, problemlere çözüm getirme becerisi 

kazanmış, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışma anlayışını benimseyen yöneticiler yetiştirmeyi 

amaç edinmiştir. 

Programın Hedefi 
 

Bölümümüz; yönetimin ve spor yönetiminin etkinlik ve rasyonellik için var olduğunu içselleştirmiş; 

uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışını benimseyerek, spor endüstrisine yön verebilecek spor 

yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 



 
 

Kariyer Olanakları 
 

Spor yöneticisi adaylarına, spor endüstrisindeki dinamik ve gelişen yapı içerisinde yer alan “Etkinl ik 

yönetimi firmaları”, “Spor pazarlaması firmaları”, “Ticari amaçlı spor salonları”, “Şirketlerin sağlık 

ve zindelik birimleri”, “Görsel ve yazılı medya kuruluşları”, “Şirketlerin sponsorluk hizmetler iyle 

ilgili birimleri”, “Yerel Yönetimler Spor Departmanları”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli 

birimleri”, “Turizm Sektörü ve Oteller”, “Amatör ve Profesyonel Şubesi bulunan Spor Kulüpler i”, 

“Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarında çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır. 

REKREASYON BÖLÜMÜ 
 

Programın Amacı 
 

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, evrensel ve 

teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanab ilen 

bilim etiğine sahip, mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenim ile sağlayacağına inanan, fizik se l 

aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın 

korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, 

yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmas ını 

gerçekleştirecek ve organize edebilecek fiziksel aktivite uzmanları ve sportif rekreasyon liderle r i 

yetiştirmektir. 

Programın Hedefi 
 

Bölümün hedefleri, rekreasyon alanı çerçevesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongre, 

konferans ve bilimsel yayınlarla, rekreasyon kavramının anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda 

bulunacak, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sportif 

rekreasyon aktivitelerini oluşturmaya ve uygulatmaya öncülük eden bir kurum olmaktır. 

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
 

Programın Amacı 
 

Bireylerin farklılıklarını dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, sağlıklı yaşam,  fizikse l 

uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve 

analiz yapabilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki bireyin sağlığını ve güvenliğini korumayı 

ilke edinmiş, sorgulayan ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve 

spor uzmanları yetiştirmektir. 

Programın Hedefi 

 

Yaşam boyu egzersiz ve spor anlayışını benimseyen, spor ve egzersiz faaliyetlerinin geniş kitlele re 

yayılmasını ilke edinmiş, performans ve kondisyon özelliklerinin geliştirilmesine destek sağlayan 

ve toplumun farklı kesimlerinin egzersiz ve sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek 

donanıma sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. 



 

 

 

Kariyer Olanakları 
 

Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev 

yapabilir. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 2. 

kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler. Spor 

Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine 

getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler. 
 

ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 
 

Programın Amacı 
 

Bölümümüz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu engelli sporu alanında yetişmiş insan gücünü ülkemize 

kazandırmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz; insani ve vicdani değerlere 

saygılı, araştırıcı sorgulayıcı ve çözümleyici, görev aldıkları kurumlarda liderlik yapabilecek, bilgi 

üreten ve paylaşan, topluma yararlı kişiler yetiştirmeyi, ülkemizde ve bölgemizde bu alanda lisans 

ve lisansüstü eğitim veren en saygın eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. 

Programın Hedefi 
 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi programı, insana, topluma etik ilkelere duyarlı, kendisine ve 

çevresine saygılı, mesleğinde yeterlilik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilims e l 

düşünme biçimini benimseyen, Türkçe’yi doğru kullanan, bir Spor Bilimci, Eğitimci, Engelli 

bireylerin egzersiz sayesinde sosyalleşmelerine olanak sağlayan, dış görünüm, tutum ve davranış lar ı 

yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olan ve yaratıcı ve eleştirel düşünen Spor Bilimc i, 

Öğretmen, Kondisyoner ve Engelli bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmayı hedefleyen bir  

programdır. 

Kariyer Olanakları 
 

Engelliler İçin Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı 

olarak görev yapabilir. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu 

federasyondan 2. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev 

yapabilirler. 



  

 

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ 

 

Sınav Komisyonu 
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavlarının düzenlenmesi, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesini yapmak üzere kurulacak jüriler Yüksekokul Müdürünün önerisi üzerine ilgil i 

birim Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektör onayı ile kesinleşir. Komisyon en az biri öğretim 

üyesi olmak üzere en az üç asıl ve bir yedek öğretim elemanından oluşur. Yüksekokul Müdürü, 

Komisyonun doğal üyesi ve başkanıdır. Bu komisyon 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzu 

ve İGÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi kapsamında her türlü kararı almaya yetkilidir.  

KONTENJANLAR 

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlara göre, Adaylara %100, %50 ve %25 indir im 

imkânı sağlanacaktır. 

 Milli sporcu olarak, başvuran adayların tamamı sınava alınacaktır. Bu adaylar genel 

değerlendirmeye tabi tutulacak, yerleştirme puanı, tercih sırasına göre değerlendirme ve 

yerleştirme işlemi yapılacaktır.  

 Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve indirim kazanma önceliğine göre 

yerleştirileceklerdir. 

 %50 ve %25 indirimli öğrenci kontenjanlarında kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine 

başarı listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır ve bu işlem kontenjanın tamamlanmasına 

kadar devam eder. 

 %100, %50 ve %25 indirimli öğrenci kontenjanlarında asıl ve yedek listelerinin ilanından 

sonra, boş kalan veya kayıt sildirenlerden boşalan kontenjanlar için sınav komisyonu kararı ile 

listeler değerlendirilerek ek yerleştirme işlemi yapılarak tamamlanacaktır. 

 

 

BÖLÜMLER KONTENJANLAR 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 90 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 80 

REKREASYON 80 

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 80 

ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR 
BİLİMLERİ 

70 



 

 Adaylar indirim önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir 

dilekçe verebilirler. 

 

 Parkurda en iyi performans derecesine sahip olan bir kadın bir erkek adaya %100, 2. 

ve 3. dereceye giren bir kadın bir erkek adaya %75, 4. ve 5. dereceye giren bir kadın bir 

erkek adaya ise %60 mütevelli heyeti bursu (MHB) verilecektir. Bu burslar bir kez 

kullanılacaktır. 

 

ADAY KABUL KOŞULLARI 

 

 T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak, 

 
 Yabancı Uyruklu adayların YÖS veya yükseköğretim kurumları tarafından 

yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavlarından başarılı olmak, 

 
 2020 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak 

 



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

Adaylar: İstanbul Gelişim Üniversitesi resmi internet sitesinde http://www.gelisim.edu.tr 

adresinden kayıt başvuru formunu oluşturarak gerekli belgeleri sisteme pdf formatında 

yüklemelidir. Adaylar online başvuruyu tamamlayarak, başvurularının kesinleşmesini sistem 

üzerinden takip etmelidir. Başvurusu kesinleşen adaylar, özel yetenek sınav giriş belgesini çıktı 

almalı ve belirtilen tarihlerde, sınav giriş belgesi ve T.C. Kimlik no yazılı, fotoğraflı, onaylı 

nüfus cüzdanı aslı ile sınav yerinde hazır olmalıdır. İlgili belgeleri olmayan adaylar sınava 

katılamazlar.  Adaylar 2020 ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ve 

İGÜ Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş 

sayılırlar. 

 

1. Banka Dekontu: Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için öncelikle Yapı Kredi 

Bankası İstanbul Avcılar Şubesi (Şube Kodu 842) 84635677 numaralı hesaba 

(TR93 0006 7010 0000 0084 6356 77) 100,00 TL yatırmaları zorunludur. 

(Banka dekontu üzerine adayın TC kimlik numarası, Adı Soyadı ve 

‘BESYO SINAV ÜCRETİ” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır). Adayın 

banka dekontunu pdf formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.  

2. Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Mezun Olabilirlik Belgesi fotokopisi pdf 
formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

3. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf: 4.5 x 6 cm ebadında, son altı 

(6) ay içinde çekilmiş ve adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek 1 adet 
vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belirtilen ebatlar dışında 

yüklemelerde başvuru iptal edilecektir.  
4. Sağlık Raporu: Resmi ve Özel sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu. 

“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve/veya Spor 

yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. pdf formatında sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir.  

5. Millilik Belgesi: Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış 

Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden 

en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı ve Genel 

Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için Türkiye 

Futbol Federasyonu’ndan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul 

edilecektir). İlgili belge pdf formatında sisteme yüklenerek aslı veya noter 

onaylı sureti şahsen veya posta yoluyla BESYO sekreterliğine teslim 

edilecektir.  



 

 

 

 

 
6. 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için (spor liseleri) mezuniyet belgesi ya da 

diploma fotokopisi, pdf formatında sisteme yüklenecektir.  

7. Sporcu Özgeçmişi: Adayın sporcu özgeçmiş belgesini pdf formatında sisteme 

yüklemesi gerekmektedir. Öz geçmiş puanı, özel yetenek kılavuzunda bulunan 

puanlama tablosuna göre aday tarafından sistemde belirtilecektir. Puanlar sınav 

komisyonunca kontrol edilecek, hatalı puanlama var ise başvuru adaya iade 

edilecek, adayın gerekli düzeltmeyi yapması sağlanacaktır. 

8. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümle r ine 

alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na 

(İGÜ YÖS) veya diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan yabancı 

uyruklu öğrenci kabul sınavlarına girerek başarılı olan adaylar Özel Yetenek 

Sınavı için başvuru yapabilirler. 

9. Yabancı uyruklu adaylar, çevrimiçi (online) başvurularını İGÜ Web sitesi 

öğrenci https://onkayit.gelisim.edu.tr/On_Kayit_Yabanci_Uyruk.aspx 

adresinden yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt evrakını elden teslim 

edeceklerdir. 

10. Yabancı uyruklu adaylar; İGÜ YÖS veya diğer yükseköğretim kurumlar ı 

tarafından yapılan yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavı 2020 Sonuç Belgesi, 

Pasaport aslı ve fotokopisi, Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve 

fotokopisi, Sağlık raporu “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına 

girmesinde ve/veya Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer alan, 

(varsa) Sportif geçmişlerini ve milli sporcular için milli olduklarını gösteren 

belgenin aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi, 4.5 x 6 cm ebadında, son 

altı (6) ay içinde çekilmiş ve adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek 2 

adet fotoğraf ve ön kayıt başvuru ücretini gösteren banka dekontunu öğrenci 

işlerine teslim etmelidir.  

 
 

Not: Sisteme hatalı veya eksik yüklemelerde sorumluluk adaya aittir. Adayların 

başvurusu sınav komisyonunca değerlendirilerek, eksik yâda hatalı bilgilerin 

düzeltilmesi için başvuru adaya iade edilecektir. 

https://onkayit.gelisim.edu.tr/On_Kayit_Yabanci_Uyruk.aspx


ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 
 

KAYIT TARİHLERİ 

 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Online Başvuru 

 

7 Temmuz 2020 Salı 

 

28 Temmuz 2020 Salı 

Sınav Tarihi 

 

18 Temmuz 2020 Cumartesi 

 

29 Temmuz 2020 Çarşamba 

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı 

 

6 Ağustos 2020 Perşembe 

 

Özel Yetenek Sınavı Asıl Kayıtları 

 

6 Ağustos 2020 Perşembe 

 

7 Ağustos 2020 Cuma 

1. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 
10 Ağustos 2020 Pazartesi 

 
11 Ağustos 2020 Salı 

2. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 

 

13 Ağustos 2020 Perşembe 

 

14 Ağustos 2020 Cuma 

3. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 

 

17 Ağustos 2020 Pazartesi 

 

18 Ağustos 2020 Salı 

* Ek Yerleştirme Süreci 19 Ağustos-21 Eylül 2020 Çarşamba-Pazartesi 

 

Yabancı uyruklu adayların başvuru ve sınav tarihleri sınav komisyonun kararı ile ayrıca ilan 

edilecektir.  

Adayların özel yetenek sınavına gireceği tarih ve saati, aday numarasına göre belirlenecek, 17 

Temmuz, 2020 Saat 22:00’ da https://besyo.gelisim.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.  

 

SINAV YERİ: Sınav yeri ilerleyen günlerde ilan edilecektir.  

Not: Sınavlar her gün sabah 09.30’da başlayacaktır. Sınav komisyonu sınav yeri ve zamanını 

değiştirebilir. 

https://besyo.gelisim.edu.tr/


SINAVIN UYGULANMASI 

 

 

Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı 

 

 
 

 

(ÖZEL YETENEK SINAVI PUANINA KATKISI %65) 
 

 

Koordinasyon Parkuru: Beş bölümden oluşur. 

Fotoselli kapıdan geçerek: 

 

Parkur 1: Engel Geçişi: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) 

engelin üzerinden geçmek. Engellerin devrilmesi halinde her bir engel için 1sn ceza puanı, 

parkurun kasıtlı olarak tamamlanmaması durumunda ise 8 sn ceza puanı derecesine 

eklenecektir. Engel yüksekliği kadın adaylarda 60 cm. erkek adaylarda ise 70 cm. dir. 

Parkur 2: Denge Tahtası: Denge tahtası üzerinden geçiş (Denge tahtasının başlangıç orta 

ve son kısımlarına basmak koşulu ile denge tahtasından en az 3 adımla geçmek zorunludur). 

Aday denge tahtasından düşerse; denge tahtasının başından tekrar başlayacaktır. Düşmesine 

ceza puanı verilmeyecektir. Kurala uymadan giden aday “geri dön” komutuyla hareketi 

baştan tekrar etmek ve parkuru tamamlamak zorundadır. Parkurun tamamlanmaması 

durumunda 8 sn. ceza puanı derecesine eklenecektir.



 

Parkur 3: Çapraz Slalom Koşusu: Çapraz sıralanmış beş slalomu devirmeden koşarak 

geçmek. Slalomların belirlen çizgilerden tamamının çıkması veya devrilmes i 

durumunda her bir slalom için 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Parkurun kasıtlı 

olarak tamamlanmaması durumunda ise 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. 

Parkur 4: Sıçrama: Cimnastik sırasının üzerinden ilk giriş serbest sıçrama olmak 

koşulu ile çift ayak yana, erkekler sekiz (8), kadınlar (5) beş kez sıçramak. Eksik sıçrama 

halinde hakem komutuyla eksik sıçrama tamamlanmak zorundadır. Parkurun 

tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. 

Parkur 5: Düz Slalom Koşu: Düz bir hatta sıralanmış 6 m aralığındaki iki slalom 

arasını (gidiş-dönüş) koşarak geçmek. Slalomların belirlen çizgilerden tamamının 

çıkması veya devrilmesi durumunda her bir slalom için 1sn ceza puanı derecesine 

eklenecektir. Parkurun kasıtlı olarak tamamlanmaması durumunda ise 8 sn ceza puanı 

derecesine eklenecektir. 

Fotoselli kapıdan geçerek koordinasyon parkurunu bitirmek. 

Not: İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir. İstasyonlarda eksik 

yapılan hareketler gözetmen tarafından uyarılır, aday uyarıyı dikkate alarak hareketi 

tekrar etmek zorundadır. Sınav kurallarına uymayan, sınav düzenini bozan adaylar 

diskalifiye edilir. Parkur mesafeleri yukarıdaki şekilde açıkça belirtilmiştir.  

 

 



 

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ  

(Özel Yetenek Sınavı Puanına katkısı - ÖYSP - %35);  
Sporcu Özgeçmişi aşağıdaki tabloya göre değerlendirilecektir: 

 

SPORCU ÖZGEÇMİŞ TABLOSU PUAN 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar  100 

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

olanlar(Olimpik olmayan branşlar) 
80 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar  95 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 

(olimpik olmayan branşlar) 
75 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar 90 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar (olimpik olmayan 

branşlar) 
70 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş 

olanlar 
90 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş 

olanlar (olimpik olmayan branşlar) 
70 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar  80 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar (olimpik 

olmayan branşlar) 
60 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar  60 

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

olanlar(olimpik olmayan branşlar) 
50 

2016-2020 yılları arasında herhangi bir spor branşında milli olmak  75 

2016-2020 yılları arasında herhangi bir spor branşında milli olmak (olimpik olmayan branşlar) 55 

2016 ve Öncesi Herhangi bir spor branşında milli olmak  60 

2016 ve Öncesi Herhangi bir spor branşında milli olmak (olimpik olmayan branşlar) 50 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal  turnuvalarda ilk üç dereceye 

girmiş olanlar 
60 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye 

girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 
50 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar  60 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 50 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 40 

Türkiye şampiyonasına katılmış olmak  40 

Türkiye şampiyonasına katılmış olmak(olimpik olmayan branşlar) 30 

Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar  40 

Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar(olimpik olmayan branşlar) 30 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş 

olanlar 
40 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş 

olanlar (olimpik olmayan branşlar) 
30 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına katılmış olanlar  40 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına katılmış olanlar 

(olimpik olmayan branşlar) 
30 

Profesyonel sporcu lisansına sahip olmak  40 

Büyükler Bölgesel Lige veya Bölge şampiyonasına katılmış olanlar  35 

Gençler Bölgesel Lige veya Bölge şampiyonasına katılmış olanlar 35 



Branşında 10 yıl ve üzeri lisanslı sporcu olmak  30 

Lisanslı 4. Kademe veya  5. Kademe antrenör belgesi sahibi olmak  30 

Lisanslı 2. Kademe veya 3. Kademe antrenör belgesi sahibi olmak 25 

Branşında 6-9 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

Lisanslı 1.Kademe antrenör belgesine sahip olmak  20 

Herhangi bir spor branşında hakemlik sertifikasına sahip olmak  20 

Branşında 4- 5 yıl lisanslı sporcu olmak  20 

2012 ve sonrası Spor lisesi mezunu olmak 25 

Herhangi bir seminer, sertifika veya gönüllük belgesine sahip olmak  10 

Branşında 1yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 10 

Branşında 1-3 yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 15 

Ulusal ve Uluslararası şampiyonalara katılmasına rağmen 3 yıllık spor geçmişine sahip olmayan 

adaylar 
30 

 

NOT: 
 

 Olimpik olmayan spor branşında başarılı olanların 61-100 arasındaki puanlardan (-20 puan) 60 

Puanın altındakilerden (-10 Puan) çıkarılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 30 puan ve üzerinde puan alan adaylar için en az 3 yıl lisanslı sporcu olma kriteri aranacaktır. 

 Spor Özgeçmiş beyanlarında sorumluluk adaylara aittir. 

 Farklı branşlardan spor geçmişi beyanları aynı dönemleri içermediği durumda 
değerlendirilecektir. 

 Adaya spor öz geçmiş puanı olarak;  aynı dönemleri içeren sporcu geçmişlerinden, spor öz geçmiş 
tablosundaki puan kategorilerinden yalnızca bir tanesi verilir. 

  

Sınav Sonuçlarına İtiraz: 
 

Koordinasyon parkurundaki uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın o istasyondak i 

denemesinin bitişinden itibaren en geç üç (3) saat sonrasına kadar, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav komisyonuna itiraz dilekçesi ve 200 TL tutarındaki itiraz bedeli ile 

başvurur. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, adayın sınav 

uygulaması sınav komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenir, itiraz karara bağlanır 

ve adaya bildirilir. İtiraz ücreti adayın itirazında haklı olması durumunda adaya iade edilir. 

Aday yerleştirme sonuçlara yönelik itirazlar, sınav sonuçlarının ilanı izleyen iki gün içinde ilgil i 

Müdürlüğe yapılır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunur. Zamanında yapılmayan 

itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. Resmi itirazların yapılabilmesi için, ilgili şahıs tarafından 

verilen bir dilekçe ve 300 TL tutarındaki sınav itiraz bedeli ile başvuru yapar. Şikâyet konusu olan 

problem incelenmeye değer bulunması halinde, aday ile ilgili sınav komisyonu tarafından yapılan 

inceleme neticesine göre itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. İtiraz ücreti hiçbir durumda adaya 

geri ödenmez. 



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE YERLEŞTİRME ESASLARI 
 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınav 

Kılavuzu’nda Özel Yetenek Sınavları için belirtilen hükümlere bağlı kalarak diğer hususlar aşağıda 

belirtilmektedir. 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) üniversitemizce uygulanacak Özel Yetenek Sınavı 

Koordinasyon Testi Uygulama sınavı ve sporcu özgeçmişi değerlendirme sonuçları toplanarak bir 

puan hâlinde ifade edilecektir. Adayların sınav parkur puanı hesaplanırken, sınav komisyonun gerek 

gördüğü durumlarda kontenjan katı ya da süre kısıtı uygulanabilir. 

 

Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, 

uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan 

böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren 

adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2020-TYT sonuçlar ı 

açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
 

b)  Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) 
 

c) 2020-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. 

ÖYSP ÖSYM 2020 YKS Sınav Kılavuzunda belirlenmiş olan formüle göre hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 
 

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 kullanıla rak 

hesaplanacaktır. 

 

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 ) 

 
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen 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. 

Adaylar, Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre 

sıralanır. Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik 

kontenjan kaldığı takdirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır. 

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlar ına 

başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 

2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi 
 

 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

YÜKSEKOKLU 

Özel Yetenek 

Parkur Puanı 

(ÖYPP) 

 

YÖS Puanı 

 
Sportif Kariyer 

Puanı (SK) 

Yabancı Uyruklu Adaylar 

(YÖS) 
%40 %30 %30 

 

Yabancı Uyruklu Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması 
 

Formül – Yabancı Uyruklu: (SK Puanı x 0,30) + (ÖYPP Puanı x 0,40) + (YÖS Puanı x 0,30) = Özel 

Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Formül 

Yabancı Uyruklu adaylar için; YP= (0,5 x ÖYSP – SP) + (0,5 x YÖS) 
 

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Yerleştirme 
 

1. Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre sıralanarak asıl ve 

yedek adaylar belirlenir. 

2. Sonuçlar Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda 

belirtilen tarihte Üniversitenin resmi internet sayfasından ilan edilir. 

3. Yerleştirme Puanlarına başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve 

saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, Yerleştirme 

Puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır. 



4. Kontenjanların eksik kalması durumunda, sınav komisyonu kararı ile liste ler 

değerlendirilerek kayıtlar tamamlanacaktır. Kontenjanların tamamlanması için Yüksek 

Öğretim Kurulu ek yerleştirme tarihlerini dikkate alarak yerleştirme yapılabilir. 

5. Kesin kayıt yaptırıp, kayıt süreleri bittikten sonra kaydını sildiren öğrencilerin yerine dilekçe 

ile başvuran öğrenciler Sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

6. YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlara göre, adaylara %100, %50 ve %25 indirim imkânı 

sağlanacaktır. %100 indirim kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine alttan kaydırma 

yapılacak olup, kayıt sildiren adayların yerine ise yerleştirme süreci sınav komisyonu 

tarafından belirlenecektir. 

7. Kesin kayıt için 3000 TL peşinat alınacaktır. Kayıt sildirilmesi durumunda peşinatın %50’si 

iade edilecektir. 3. Yedek liste ilanı kesin kayıt işlemlerinin (17-18 Ağustos, 2020) 

tamamlanmasından sonra yapılan kayıt sildirme işlemlerinde hiçbir şekilde ücret iadesi 

yapılmayacaktır. 

8. Yabancı uyruklu adayların değerlendirilmesi belirlen formül doğrultusunda hesaplanarak 

yapılan tercihlere göre yerleştirme yapılacaktır. 

NOT: Adayların yerleştirme puanları, orta öğretim başarı puanların ÖSYM tarafından 

açıklanmasından sonra kesin sonuçlar adı altında ilan edilecektir. Ayrıca İnternet üzerinden alınan 

bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Ön Kayıtlar, kontrol amaçlıdır. Asıllarıyla kontrol edilecektir. 

Değerlendirmede asıl evraklar esas alınacaktır. 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 

1. Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi   (Noter onaylı ya da   "aslı gibidir"   

nüshaları KABUL EDİLMEYECEKTİR.) 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. İkametgâh Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ ten alınabilir.) 

4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) 

5. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi 

6. Muhasebeden Onaylanmış Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu 

7. Mezun durumda olmayan fakat mezun olacak öğrenciler, okullarından alacakları; 

sorumlu olduğu dersleri geçtiği takdirde mezun olacaktır yazısı ile kayıt yaptırabilirler. Bu 

belge ile kayıt yaptıran öğrencilerden eksik belge taahhütnamesi alınacaktır. 

8. Resmi veya özel bir sağlık kurumundan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU alınmalıdır. 

 

 



 

9. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi  

10. 18 Yaşından Küçük Adaylar; 18 yaşından küçük olan öğrenciler anne ya da babası ile 

beraber kayda gelmelidir. Yaşı küçük öğrenciler için öğrenci olmadan da öğrencinin nüfus 

cüzdanı aslı ya da fotokopisi ile anne veya baba tarafından kayıt yaptırılabilecektir. 

11. 18 yaşından büyük olan öğrenciler ise  mutlaka kendisi gelmeli veya noterden vekâlet 

verdiği kişiyi yönlendirmelidir. Vekâlet teyidi alındığında aslı daha sonra alınmak koşulu ile 

vekâlet fotokopisi ile işlem yapılabilecektir. Öğrenci olmadan anne ya da baba kayıt 

yapamayacaktır.   

12. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler; Bu adayların mezun olduklarına ilişk in 

belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde 

asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici 

kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan 

adayların kayıtları yapılmayacaktır. Ayrıca başka bir yükseköğretim kurumunda okuduğu 

için Lise Diploması başka bir yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler, halen kayıtlı 

olduğu üniversitesinden onaylı lise diploması fotokopisi ve öğrenci belgesi (e devlet olabilir ) 

getirmelidir. 

13. Askerlik Tecil İşlemleri; 2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına 

yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların 

askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıklar ı 

programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme 

haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik 

hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

 

 

 

SINAVA KATILACAK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 


