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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

 

AMAÇ 

Madde 1: Bu yönerge; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt 

ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenler. 

KAPSAM 

Madde 2: Bu yönerge; Sınavların İlan Edilmesi, Başvuru ve Kabul Şartları, Başvuru, Sınav ve Kesin 

Kayıt Tarihleri, Sınavların Yapılış Şekli ve Aşamaları, Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 

Düzeltilmesi, İlanı ve Sınava İlişkin Kuralları, Kesin Kayıt ve Yürürlük ile ilgili hükümleri kapsar. 

DAYANAK  

Madde 3- Özel Yetenek Sınavları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili esaslarına göre yapılır. 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

Üniversite    : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni 

Rektör      : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü’nü 

Üniversite Yönetim Kurulu : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu 

Senato     : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu’nu 

Yüksekokul  : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’nu 

Müdür  : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürü’nü 

Yüksekokul Yönetim Kurulu  : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu 

Daire Başkanlığı  : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire  

Başkanlığı’nı 

YGS      : Yükseköğretime Geçiş Sınavı 

ÖSYM      : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni 

YP      : Yerleştirme Puanı’nı 

AOBP     : Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’nı 

Sınav Üst Kurulu  : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 

teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen ve 

sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumlu 

olan kurulu 

Sınav Alt Kurulu  : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca 

görevlendirilen Ön Kayıt ve Özel Yetenek sınavları ile 

öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenleyen kurulu ifade 

eder. 
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SINAV ÜST KURULU 

 

Madde 5 -Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca Yüksekokul 

Müdürü Başkanlığı’nda en az üç kişi Sınav Üst Kurulu’nu oluşturur. Sınav Üst Kurulu sınavların sağlıklı 

yürütülmesinden birinci derecede Rektör’e karşı sorumludur. 

 

SINAV ALT KURULU 

 

Madde 6 - Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayıda 

oluşturur. 

Madde 7 - Sınav Alt Kurulu, özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden Sınav Üst 

Kurulu’na karşı sorumludur. 

 

SINAV ALT KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

 Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili Sınav Kılavuzunun hazırlanması, 

 Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanlarının belirlenmesi, 

 Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi, 

 Sınav görevlilerinin ve jürilerinin tespit edilmesi, 

 Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

 Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması, 

 Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması, 

 Adayların itirazlarının değerlendirilmesi, 

 Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması, 

 Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması, 

 

SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ 

 

Madde 8 - Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, aday olmak için 

gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri Sınav Alt Kurulunun görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim 

Kurulu kararı ile ilan edilir. 

 

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 

 

Madde 9 -Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirtilir. 

 

BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 

Madde 10 -Başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihleri, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenir ve Yüksekokul 

Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihi, kesin kayıt tarihi, sınav yeri vb. 

konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 
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SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE AŞAMALARI, SINAV SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜZELTİLMESİ, İLANI VE SINAVA İLİŞKİN KURALLAR 

 

Madde 11 – Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda 

ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda 

yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) en yüksekten en düşük puana doğru 

sıralandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl 

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

Kurulu’nun onayından sonra Üniversite web sitesinde ilan edilir.  

Madde 12 –Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav 

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

giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak 

bildirilir. İncelemenin sonucu kesindir. 

Madde 13 - Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine 

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

hakkında yasal işlem başlatılır. 

 

KESİN KAYIT 

 

Madde 14 - Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Daire 

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

Başkanlığı’nca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar kayıt yaptırmamaları 

durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen 

tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla ilgili detaylar her yıl 

güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 15 - Bu yönerge; Senato’nun onayıyla yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME  

 

Madde 16 - Bu yönerge; Müdür tarafından yürütülür. 

Madde 17 - Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır.  

Geçici Madde 1- Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve 

sorumluluk Yüksekokul Yönetim Kurulu’na aittir. 
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Değerli Adaylar, 

 

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Lisans Programı’na 2015-2016 

akademik yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama 

esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız açısından 

önemlidir. Kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, özel yetenek sınavında tüm adaylara 

başarılar dileriz. 

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

BESYO Özel Yetenek Sınav Komisyonu 
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1. ÖNEMLİ TARİHLER VE ÖZEL YETENEK SINAVI HAZIRLIK KURSU 

 
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin önemli tarihler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler 

Tarih Açıklama Yer 
10-21 Ağustos2015 Online Kayıt www.agri.edu.tr 

24-28 Ağustos 2015 Belge Kontrolü ve Kesin Başvuru BESYO Binası 

01-05 Eylül 2015 Özel Yetenek Sınavı BESYO Spor Salonu 

07 Eylül 2015 Asil ve Yedek Listelerin İlanı 
Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihi 

Kayıt yerlerindeki panolarda ve 

www.agri.edu.trinternet 

adresinde ilan edilecektir 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

Yedeklerden Asil Listeye 

Alınan Adayların Kayıt 

Tarihi 

Kayıt yerlerindeki panolarda ve 

www.agri.edu.trinternet 

adresinde ilan edilecektir 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kursuna ilişkin 

önemli tarihler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

2. KONTENJANLAR 

 Programların kontenjan dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Asil aday kadar yedek aday 

ilan edilecektir.  

 

Tablo 2: Program Kontenjan Dağılımı 

BÖLÜMLER 
Kontenjan 

Toplam 
Erkek Kız 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
35 + 5 Milli 

Sporcu 

15 + 5 Milli 

Sporcu 
60 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün öğretim) 
25 + 5 Milli 

Sporcu 

15 + 5 Milli 

Sporcu 
50 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci öğretim) 
25 + 5 Milli 

Sporcu 

15 + 5 Milli 

Sporcu 
50 

Toplam 100 60 160 

 

Sınava kız veya erkek ve milli adaylardan herhangi bir grubun yeterli sayıda başvurusu 

olmaması veya sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamaması durumunda alınması gereken aday 

kadar diğer gruptan tamamlanacaktır. 

http://www.agri.edu.tr/
http://www.agri.edu.tr/
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3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

3.1. Başvuru Koşulları 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı 

başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir: 

1. T.C. Vatandaşı olmak 

2. Adaylar, “2014 - (ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda 

belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; YGS ham puan 

türlerinin en az birinden, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, 

milli sporculardan ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç 

dereceye giren adaylardan 140.000 ve daha yukarı, spor alan/kol/bölümleri dışındaki bir 

alan/kol/bölümünden başvuracak adaylardan ise 200.000 ve daha yukarı puan alanlar 

müracaat edeceklerdir. 

3. 2010 ve sonrasında milli olan sporcular ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal 

Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adaylar, kılavuzda ilan edilen millilik 

kontenjanından değerlendirmeye tabi olurlar. Milli sporcular ilgili kontenjan için kendi 

aralarında sınava tabi tutulurlar. İlgili millilik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise 

kontenjan aktarımı sınava giren diğer adaylardan yedek sıralamasına göre 

tamamlanacaktır. Milli sporcuların millilik belgeleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından 

onaylı ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren 

adayların elde etmiş oldukları belgeler ise ilgili Federasyon Başkanlığı tarafından 

onaylanmış olmalıdır. 

4. 2014-LYS’de, LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile 

ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları 

için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin 

kontenjanı bulunmayan programlarına 2013-LYS’de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ilişkin belgelerinin “Belge Kontrol ve 

Kesin Başvuru” esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların 

sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir. 

5. Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 

Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle 

çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar.  
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3.2. Gerekli Belgeler ve Sınav Başvuru Koşulları 

 
1. Başvuru Formu (AİÇÜ internet sitesinden adaylar tarafından doldurulacaktır), 

2. 2 adet 4.5x6 cm boyutunda son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. 

Kimlik No, Ad ve Soyad yazılacaktır). 

3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanının aslı veya noter tasdikli bir adet fotokopisi, (T.C. 

Vatandaşlık Numarası yazılı olma şartı vardır) 

4. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden 

alacakları “Uygulamalı Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında 

Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru 

belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen 

adayların başvuruları kabul edilmez. 

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak. Öğretmen olmaya engel özrü 

bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı 

veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, 

pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön kayıt 

için başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal 

edilecektir. 

6. Lise Mezuniyet belgesi ya da Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli fotokopisi 

(Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için 

sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön 

kayıt yaptırabilirler). 

7. Milli sporcular için Millilik Belgesi. Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi 

Verilmesi Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi. 

Milli olmayan sporcular ise bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk 

üç dereceye girdiğini gösteren ilgili Federasyon onaylı resmi belgeyi ibraz etmek 

zorundadır.  

8. YGS sınav sonuç belgesi 

 

* Aslı getirilen belgelerin fotokopileri Yüksekokulumuzca onaylanacaktır. 

 

3.3. Başvuru Belgesinin Alınması 

 Sınava başvurmak isteyen adaylar tablo 2’de belirtilen tarihlerde belgelerini, Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi internet adresinden (www.agri.edu.tr) temin edebileceklerdir. 

 

 

http://www.agri.edu.tr/
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3.4. Başvuru Belgesi ve İstenilen Belgelerin Teslimi 

Adayların internet üzerinden doldurdukları başvuru formu ve gerekli belgelerini, 

başvuru bürosuna 24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar teslim edebilirler. 

Başvuru, adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmez. Online kayıt yaptıran adaylar, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndaki hükümleri 

kabul etmiş sayılırlar. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile Başvuru belgelerindeki 

bilgilerin çelişmesi durumunda adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Eksik belgeyle kayıt 

yaptırılmaz.  

 

4. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu gereği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu’nca belirlenecek esaslara göre; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce yürütülür. 

 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığı (YÖK) Yürütme Kurulunun 18.04.2000 tarih ve 2000.23.1181 no’lu 

kararı uyarınca, Orta Öğretim Başarı Puanı ve YGS Puanları, ağırlıklı olarak özel 

yetenek sınav puanlarına dâhil edilir. 

 ÖSYM'nin 2000 yılı özel yetenek gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına 

öğrenci alımı ile ilgili temel ilke ve kuralları, YGS Puan katkısı ve Orta Öğretim 

Başarı Puanı ağırlığına ilişkin hükümleri bu sınavlar için de geçerlidir. Bu dönem 

içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır. 

 Asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminde, Sınav Üst Kurulunun onayından sonra 

açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edildiği günü takip eden günün 

mesai saati bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen dilekçe ile 

itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme 

konulmayacaktır.   

 Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye,  gerekli görüldüğü hallerde 

sınav programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya 

Sınav Üst Kurulu yetkilidir.      

 Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz 

sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilecektir.  
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5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI 

 Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Kimlik Kartı verilir. Sınava girecek 

adaylar yanlarında Sınav Kimlik Kartları ile resimli ve onaylı özel kimlik 

belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya tarihi geçmemiş pasaport)  bulundurmak ve 

istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır.   

 Adaylar sınava, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenen sıra ile girmek 

zorundadırlar. İlgili sınav günü içerisinde her ne sebeple olursa olsun sınava 

giremeyen adaylara yeni sınav hakkı kesinlikle verilmeyecektir. 

 Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce sınav salonunda hazır 

bulunacaklardır. 

 Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri ile gireceklerdir (eşofman, spor ayakkabısı, 

şort, tayt, forma vb). Adaylara verilen Sınav Kimlik Kartlarının sınava giriş 

esnasında adayların yanlarında bulundurması zorunludur. Sınav Kimlik Kartları 

olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 Sınavı bitiren adayların elde ettikleri dereceler, sınav komisyonu tarafından 

adayların sınav giriş kartlarına işlenir ve imzalanır. Adaylar, test skorlarının doğru 

olarak sınav giriş kartlarına işlenip işlenmediğini kontrol ettikten sonra sınav giriş 

kartındaki ilgili bölümü imzalayıp sınav salonundan ayrılırlar. Adayların elde 

ettikleri dereceler, günlük olarak ilan edilir. 

 Sınavlar sırasında sınav ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar 

verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.      

 Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav 

kurallarına uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda 

bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir.  

 Adaylar herhangi bir sınav uygulamasındaki elde ettikleri derecelere ait itirazlarını 

sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar. İtirazlar, aynı gün içerisinde 

yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme 

konulmayacaktır. 

 Adayların, herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından Özel 

Yetenek Sınavı Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu tutulamaz. 
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6. SINAV UYGULAMALARI 

Özel Yetenek Sınavı, birinci aşamada ön elemeli olan I. Beceri-Koordinasyon Parkuru, 

ikinci aşamada ise II. Beceri-Koordinasyon Parkuru olacak şekilde, iki aşamalı olarak 

yapılacaktır. Adayların tüm parkurlardaki puanlarının toplamı, adayın Özel Yetenek Sınavı 

Puanını oluşturur. Ağırlıklı test puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Ağırlıklı Test Puanları 

Parkur 

Program 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi I. ve II. Öğretim  

Beceri-Koordinasyon Parkuru I. Aşama (Ön Eleme) 100 Puan 

Beceri-Koordinasyon Parkuru II. Aşama  100 Puan 

Özel Yetenek Sınavı Toplam Puanı 200 Puan 

  

 

 

7. SINAV PARKURLARI 

Sınav iki aşamalı olacak ve birinci aşama sınavına giren adaya, ikinci aşama sınav 

hakkı elde edip edemediği birinci aşama sınavı sonunda ilan edilecektir. Ön eleme sınavı 

içerisinde sadece en iyi dereceler alınacak olmakla beraber, başka hiçbir puan dahil 

edilmeyecektir. Sınav sonuçları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Çok Amaçlı Spor Salonu binasında duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen bir 

duyuru yapılmaz. 

İkinci aşama sınavına, BESYO’ya yerleştirilecek olan aday sayısının 3 (üç) katı kadar 

aday (Milli Sporcularda Erkeklerde ve kızlarda ilk 45’er, diğer adaylarda ise Erkeklerde ilk 255, 

kızlarda ilk 135) katılacaktır. 

Belirlenen sınav günü içerisinde, her ne sebeple olursa olsun sınava giremeyen adaylara 

yeni sınav hakkı kesinlikle verilmeyecektir. 

 

7.1. Beceri – Koordinasyon Parkurları 

Sınavlar 01-05 Eylül 2015 tarihlerinde saat 9:00 – 19:00 saatleri arasında Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır.  

Beceri – Koordinasyon sınavına girecek olan adaylar; belirlenen gün ve saatte sınav 

yerinde hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası 

geldiğinde sınav yerinde bulunmayan adayın(bilgisayarda geriye dönüşüm mümkün olmadığı 

için), ilgili hakkı kaybedilmiş sayılacak ve sınav notu DİSKALİFİYE kabul edilecektir. 

 

Beceri-Koordinasyon Parkurları: Beceri-Koordinasyon Parkurlarında adayın giriş 

fotoselinden geçişiyle beraber elektronik kronometre çalışır ve bitiş fotoselinden geçmesiyle 

beraber kronometre otomatik olarak durur. Komisyon tarafından adayın başlangıç ve bitiş 
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arasındaki süresi kaydedilir. Birinci parkurda 7 (yedi) ve ikinci parkurda ise 7 (yedi) istasyonda 

zamana karşı yarışan adaylar, 1. Aşama Beceri-Koordinasyon Parkurunda 1 (bir) deneme 

hakkına sahip, II. Aşama Beceri-Koordinasyon Parkurunda ise 2 (iki) deneme hakkına sahip 

olup, dereceleri (I. aşama ve II. aşama) sınav puanı olarak değerlendirmeye alınır.  

 

 I. Beceri-Koordinasyon Parkurunda adaylar içinde (kız, erkek adaylar ayrı ayrı 

değerlendirilecek) II. aşama hakkı kazananlar içerisinde olmak koşulu ile en kötü dereceye 

değerlendirmede 1 (bir) puan verilir. Testi en iyi derecede tamamlayan adaya ise 100 (yüz) 

puan verilir. Aradaki dereceler belirlenen en iyi derece ile baraj zamanına verilen 1 (bir) puan 

arasında doğru orantı ile değerlendirilerek puanlandırılır. 

 

 II. Beceri-Koordinasyon Parkurunda ise adaylar tekrardan isim veya soy isme göre 

sıralandırılarak ilan edilen listeye göre sınava alınırlar. Her iki parkurda Erkeklerde 90 saniye 

kızlarda ise 120 saniyenin üzerindeki kişiler DİSKALİFİYE kabul edilecek ve sınavları, sınav 

görevlileri tarafından sonlandırılacaktır. En iyi derece ile en kötü dereceler doğru orantılı olarak 

değerlendirilip puanlandırılır.  

 

7.2. Birinci Aşama Beceri-Koordinasyon Parkuru 

 

Başlangıç (Fotosel kapısından giriş) 

 
1.İstasyon “Barfiks merdiveni”: 

Aday fotosel kapısından geçerek barfiks yürüme merdivenine ulaşır. İlk bara ve son 

bara (7 adet bar ve barlar arası mesafe 40 cm) tutunmak şartıyla elle yürüyerek ilk istasyonu 

tamamlar. İstasyonu tamamlamadan yere temas eden aday istasyona yeniden başlamak 

zorundadır. Erkeklerde merdivenin yüksekliği: 2,43, kızlarda ise: 2,24 olarak belirlenmiştir. 

 

2. İstasyon “Çapraz Slalom”:  

Aday ilk slalom çubuğundan başlayarak çapraz dizilmiş toplam 6 (altı) adet slalom 

çubuklarının arasından (Slalom çubukları arası 3,5 m. mesafe) koşarak geçer. Slalom 

çubuğunun devrilmesi veya eksik slalom geçilmesi durumunda aday slalom çubuğunu düzeltip 

hatanın yapıldığı noktadan parkura devam eder. İkazlara uymayan aday diskalifiye edilir. 

 

3. İstasyon “Sağlık Topu Taşıma”: 

Aday 40 cm yüksekliğinde olan ahşap bank üzerinde olan 4 adet (Erkeklerde 3 kg, 

kızlarda 2 kg) sağlık topunu alarak 4 m. mesafedeki aynı boyutlardaki banklara sıralama 

olmaksızın taşır. Top banktan düşerse geçersiz sayılır ve aday topu banka bırakıncaya kadar 

geri çevrilir. Sağlık topları birer birer banka getirilir. Topları banka koyarken belirli bir sıralama 

gözetilmez. 
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4.İstasyon “Asimetrik Bardan Geçiş”: 

Sağlık topu taşıma istasyonundan çıkan aday, kızlarda yüksekliği 1,35 olan asimetrik 

barın altından geçerek, yine yüksekliği 1,65 olan diğer barın üstünden atlayarak istasyonu 

bitirir. Erkeklerde ise; yüksekliği 1,40 olan barın altından geçen aday, yüksekliği 1,70 olan 

barın üstünden geçerek istasyonu tamamlar. 

 

5.İstasyon “Sıçrama Tahtası”: 

Erkek adaylar 36 cm yüksekliğinde 1,5 metre uzunluğunda 22 cm genişliğinde, kadın 

adaylarda 32 cm yüksekliğinde 1,5 metre uzunluğunda 22 cm genişliğinde bank üzerinden çift 

ayakla (Erkekler:12, Kızlar 8 kez) sıçrama yaparlar. 

Her sıçramada çift ayağın yere değmesi mecburidir. Harekete sağ veya soldan 

başlanabilir. Eksik atlama yapan adaylar diğer istasyona geçseler dahi geri çevrilirler.  

 

6. İstasyon “Engel Geçişi”: 

Sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından ve 

dördüncü engelin üstünden geçiş yapılarak istasyon tamamlanır ve diğer istasyona geçiş yapılır. 

Engeller arası mesafe 1,5 m’dir. 

 

Not: İlk ve Üçüncü Engel Yüksekliği Erkek: 90 cm, Kız: 80 cm; İkinci ve Dördüncü Engel 

Yüksekliği Erkek: 70 cm, Kız: 60 cm’dir. 

 

Engel atlayan, geçişleri yanlış yapan ve engelleri yıkan adaylar geri çevrilir, yıktığı 

engeli kendi eliyle düzeltmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir. İkazlara 

uymayan aday diskalifiye edilir. 

 

7. İstasyon “Mekik Koşusu”: 

Engel Geçişi İstasyonunu tamamlayan aday mekik koşusu istasyonuna geçiş yapar. 25 

metre mesafelik bir alanda öne düz koşu şeklinde toplam 50 metre mesafeyi tamamlayacak 

şekilde huninin etrafından dönerek 1 tur atar ve beceri-koordinasyon parkurunu fotoselden 

geçerek bitirir. 

- Bitiş (Fotosel kapısından çıkış) 

Önemli Uyarı  

 İstasyon atlayan aday,  

 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,  

 Bitişte (Fotosel kapısından çıkış) kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı 

durduramayan aday diskalifiye edilir. 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna 

aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).  
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7.3.  İkinci Aşama Beceri-Koordinasyon Parkuru 

 

- Başlangıç (Fotosel kapısından giriş) 

 
1. İstasyon “Minderde Öne Düz Takla”:  

Aday1 m. enindeki 4 m. uzunluğundaki cimnastik minderinin üzerinde öne iki adet düz takla 

yapar. Öne düz takla formu dışındaki bir başka takla formu kullanılamaz. Başka bir takla formu 

kullanan aday istasyon sorumlusu öğretim elemanınca geri çağırılarak öne takla formunu 

mutlaka yerine getirmesi sağlanacaktır.   

 

2. İstasyon “Engeller Üzerinden Sıçrama”: 

Öne 2 takla atan aday, aralarında 80 cm. mesafe bulunan 4 Engelin (Erkekler: 70 cm; 

kadınlar: 60 cm) üzerinden öne doğru çift ayak sıçrayarak geçer. Eğer aday bu geçiş sırasında 

engellerden bazılarını devirecek olursa, devirdiği engelleri uygun konuma getirdikten sonra 

tekrar üzerinden sıçrayarak geçer ve hareketine devam edebilir.   

 

3. İstasyon “Futbol Topuyla Slalom”:  

Engel üzerinden sıçrama istasyonundan çıkan aday yerdeki futbol topuyla futbol slalom 

başlangıç çizgisi önünden slaloma başlar. Aday çapraz yerleştirilmiş olan 6adet dikmenin 

etrafından futbol topunu sürerek geçer. Slalom dikmeleri arasındaki mesafe 1,5 metredir. Son 

dikmeyi de geçen aday bitiş çizgisinden sonra slalom yaptığı topla minyatür kaleye şut atar. Gol 

olan vuruş sonucunda diğer istasyona geçebilir. İlk atışta gol atamayan aday atış noktasında 

bulunan diğer topla atışını tekrar eder, gol olan vuruş sonucunda diğer istasyona geçebilir. 

İkinci topu da gol yapamayan aday atış noktasındaki üçüncü topu alır ve son atışını da bu top ile 

gerçekleştirir. Son atışta gol olsa da olmasa da diğer istasyona geçilir. 

 

4. İstasyon “Basketbol Topu İle Engel Aşırma ve Turnike”:  

Futbol slalom istasyonundan çıkan aday 3,05cm yüksekliğindeki filenin üzerinden basketbol 

topunu atıp filenin altından geçer ve topu tutar. Aday bu hareketi 3 kez tekrarladıktan sonra 

basketbol potasına nizami bir şekilde turnikeyle basket atar ve diğer istasyona geçer. İlk atışın 

sayı olmaması durumunda turnike başlangıç noktasında bulunan ikinci top kullanılarak turnike 

hareketi tekrarlanır. Bu atışın sayı olma şartı yoktur ancak turnike hareketi kesinlikle 

gösterilmelidir. Turnike hareketi gösterilmeden yapılan atışlar geçersiz kabul edilip nizami 

hareket gerçekleştirilinceye kadar tekrar ettirilecektir. İkazlara uymayan aday diskalifiye edilir. 
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5. İstasyon “Sağlık Topu Sürme”:  

Basketbol Topu İle Engel Aşırma ve Turnike istasyonundan çıkan aday, başlangıç 

çizgisinden topu alarak; aralarında 2,5 metre mesafe olan dikmeler arasında, topun yerden 

temasını kesmeden eliyle sürmeye başlar ve dikmelerin etrafından okları takip ederek döner ve 

çizgiyi geçtikten sonra sağlık topunu kasaya bırakır ve bir sonraki istasyona geçer. 

 

6. İstasyon “Renkli Labutlar”: 

Sağlık topu istasyonundan çıkan aday farklı renklerde 8 delikli platforma (110 cm 

yükseklik) kenarda bulunan labutları alarak kendi rengindeki deliklere yerleştirir ve bir sonraki 

istasyona geçer.  

 

7. İstasyon “Mekik Koşusu”:  

Renkli labutlar istasyonunu tamamlayan aday mekik koşusu istasyonuna geçer. 20 metre 

mesafelik bir alanda öne düz koşu şeklinde toplam 40 metre mesafeyi tamamlayacak şekilde 

dikmelerin etrafından dönerek 1 tur atar ve beceri-koordinasyon parkurunu fotoselden geçerek 

tamamlar. 

 

- Bitiş (Fotosel kapısından çıkış) 

 

Önemli Uyarı  

 İstasyon atlayan aday,  

 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,  

 Bitişte (Fotosel kapısından çıkış) kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı 

durduramayan aday diskalifiye edilir. 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna 

aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).  
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8. DEĞERLENDİRME 

Erkek ve kız adayların puan hesaplamaları kendi içerisinde yapılır.  

Değerlendirmede esas olan puan, Beceri-Koordinasyon Parkurlarından alınan puan 

(ÖYSP-Özel Yetenek Sınav Puanı), AOBP ve YGS puanından elde edilecektir. 

 

Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanları: Erkek ve kız adaylar ayrı olmak üzere, adayların 

dereceleri alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav 200 (iki yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilmekle beraber, I. aşama puanı 100 (yüz) ve II. aşama puanı ise 100 (yüz) puan 

üzerinden değerlendirilir. 

 

Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında 2015 

ÖSYS kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu 

puanlama sisteminde yer alan; 

 

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

ağırlıklandırılması sonucu ortaya çıkan puan, 

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

c) 2015-YGS Puanı (YGS-P) Adayın YGS’de aldığı puan türlerinden (YGS 1, YGS 2, YGS 

3, YGS 4, YGS 5, YGS 6) en yükseği. 

 

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

aldığı puanların, YGS ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının belli ağırlıklarla 

toplanmasından elde edilecektir.  

 

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

Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanacaktır. 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’ dur. 

 

2) Özel yetenek sınavında yerleştirmeye esas olan puanlama (YP); 
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Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday Beden (1113 kod) veya Spor (2446 kod) Alan / 

Kol / Bölümlerinden geliyorsa) 

 

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

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından 

geliyorsa) 

 

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

 

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak 

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

aldıkları puana göre asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. 

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik 

tanınacaktır. 

 

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

doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek sınav 

sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr internet adresinde Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru 

yapılmayacaktır.  

 

9. KESİN KAYIT 

Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süreler içinde ve 

aşağıdaki belgelerle yapılır. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptırmayan 

öğrenciler haklarını yitirirler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt 

yaptırmamış olanların sayısı kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt 

yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini 

sürdürür. Her liste açılışındaki süre bir gündür; bu süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. 

Duyurulan süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak 

verilmez. 

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

yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece 

önemlidir. 
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9.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. 2015 YGS sonuç belgesinin aslı, 

2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi, 

3. T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının noterden onaylı sureti (Erkek adaylar için 2 

adet), 

4. İkametgâh belgesi, 

5. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurumuna 

kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin Askerlik Şubesinden alınmış belge, 

6. 8 adet (4,5x6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların 

arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Soyad yazılacaktır.), 

7. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi, 

8. Öğrenim ve kayıt harcı 

Kesin kayıt tarihleri kayıt yerlerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr Internet adresinde Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.  

 

  

http://www.aicuni.edu.tr/
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ADAYLARIN DİKKATİNE 

2015 Özel Yetenek Sınavı’yla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara 

hazırlanabilmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine 

ilişkin kısımlarını doğru ve tutarlı olarak doldurunuz. Başvuru formunuzu Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru bürosuna teslim 

ediniz. Bu sırada Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız. 

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

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

bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.  

Adaylar sınav süresince sınav giriş belgeleriyle birlikte resimli Özel Kimlik Belgelerini de 

yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya 

Ehliyet) veya Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar. Her sınav öncesinde 

kimlik kontrolü yapılacaktır. 
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