
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 2015-2016 Öğretim yılında,  

Beden Eğitimi Öğretmenliği   Bölümüne  40     

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne           40     

Spor Yöneticiliği Bölümü                 40     

   

olmak üzere toplam 120     (%62.5  erkek, %37.5 kadın ) öğrenci  alınacaktır.  Her bölüm kontenjanı 

içerisinden   %20 milli sporcular için kontenjan ayrılacaktır.    Yeterli sayıda Milli sporcu başvurusu 

olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanır.  

 

 

 BAŞVURU KOŞULLARI  : 

 

 1) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak, 

 2) Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü 

sınavına başvuracak adayların 2015 YGS sınavında (Liselerin Spor alanlarından mezun olanlar dahil) 

her hangi bir puan türünden en az 180.000 puan almış olmaları,  

            3) Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü 

sınavına başvuracak Milli sporcu olan adayların 2015 YGS Sınavında her hangi bir puan türünden 

en az 140.000 puan almış olmaları, 

 Başvurular 19-21 Ağustos 2015 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde         (08:00-16:30) 

A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla 

yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

 1) Aday başvuru formu, (Başvuru esnasında doldurulacaktır) 

 2) 2015 yılına ait YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı (Not: Aynı zamanda tüm adaylar LYS 

Sonuç belgesinin internet çıktısını da teslim edecektir.) 

3) 3 adet fotoğraf, (4,5x6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli son 6 ay içinde çekilmiş 

olacak . Aday ile fotoğraflar arasında çelişki yaşanırsa yeni fotoğraf  istenebilir.) 

4) Sağlık kuruluşlarından alınacak “Sportif sınavlara ve yarışmalara katılmasında sağlık 

yönünden bir sakınca yoktur’’ ifadesi bulunan hekim raporu. 

5) Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü 

de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı olan 

Pasaportlar da kabul edilecektir).  

6) Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı 

ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli 

değildir), 

7) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuranlardan öz geçmiş (Sporculuk Seviyesi Puanı ve 

Hakemlik ve Antrenörlük Seviye Puanı)  puanından yararlanmak isteyen adayların,  en az 

12 aylık geçerli olan belgelerinin aslı ya da noter tasdikli sureti.  

8) Spor lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun 

durumunda olanların durumlarını gösteren belge 

9) Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır. ÖSYM 

şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır. 

 

***Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 



 Not: Adayların göğüs numaraları yetenek sınavı başvurusu sırasında “rastgele 

yöntemle” verilecektir ve bu numaralar daha sonra kesinlikle değiştirilmeyecektir.  

 

 SINAV GİRİŞ KARTI  

 

 Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir sınav giriş kartı verilir. Adaylar sınava girerken sınav 

giriş kartı ile diğer bir resmi kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) 

birlikte bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar 

giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun 

tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır. 

  

 İTİRAZLAR 

 

• Adayların Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazları,  ilgili test tamamladıktan 

sonraki 2 saat içerisinde yapılır.  

• İtirazı yapan aday, aday numarası ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza konu olan 

durumu detaylandırılarak bildirmesi gerekmektedir. 

• Adaylar sınav bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden ilk 

iş günü mesai saatleri içerisinde yapabilirler, daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.  

 

 SINAV 

 

Sınav içeriği Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilen sınav kılavuzunda detaylı olarak 

açıklanacaktır. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümleri için tek bir 

sınav yapılacak olup adaylar tercih sıralarına göre yerleştirilecektir. 

Sınavlarla ilgili oluşturulacak komisyonlar ve görev alacak kişiler Yüksekokul Müdürlüğünce 

sınav öncesinde belirlenecektir. 

  Adayların, değerlendirmeye alınabilmesi için tüm sınavlara katılımı ve tamamlaması 

zorunludur. 

 Sınavlar ilan edilen tarih ve saat dışında tekrarlanmayacaktır. Zamanında gelmeyen adaya 

her ne sebeple olursa olsun yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

 

 

 SINAV PROGRAMI  

 

 Sınavlar 24-27 Ağustos 2015       tarihleri arasında yapılacak olup, sınavlara girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 24 Ağustos 2015 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu'nda ve “www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.  

 

 DEĞERLENDİRME    
 Değerlendirme detayı sınav kılavuzunda belirtildiği şekildedir. Yerleştirme Puanının 

hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli 

olan tüm değişikler aynen yansıtılacaktır. 

 

 KAYIT HAKKI  
 Sınav sonucunda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

programlarının her birine 40’ar kişi   kayıt olmaya hak kazanacaktır. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı 

eşit olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise 

puan türüne bakılmaksızın YGS’ deki en yüksek puana sahip olan aday tercih edilecektir. 



   

Karar No: 2015/04 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptıracak 

öğrencilerin seçimine yönelik yapılacak özel yetenek sınavında uygulanacak testler ve değerlendirme 

oranlarının aşağıda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğuna, 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 

TESTLER      DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ 

• Özel Yetenek Testi     %50 

• YGS (5) Puanı     %50 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

TESTLER      DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ 

• Özel Yetenek Testi     %30 

• Spor Özgeçmişi     %50 

• YGS (6) Puanı     %20 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

TESTLER      DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ 

• Özel Yetenek Testi     %30 

• YGS (5) Puanı     %70 

 

Özel Yetenek Testi Baraj Değerleri 

Bölümler  ERKEKLER KADINLAR 

Beden Eğitimi Öğretmenliği 

ve Antrenörlük Eğitimi 

40.00 sn. 50.00 sn. 

Spor Yöneticiliği 50.00 sn. 60.00 sn. 

 

Not: Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yetenek sınavına katılması ve tamamlaması 

zorunludur. Sınav ilan edilen tarih dışında tekrarlanmayacaktır.     

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK 

SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSEL TESTLER 
 

 Özel Yetenek Testi  

 

Toplam 9 ayrı hareketten oluşan bu testte, adaylar zamana karşı yarışırlar. Hareketler önce 

aday tarafından bir defa deneme mahiyetinde yapılır. Ondan sonra her adaya iki tekrar hakkı varılır 

ve derecelerden en iyi olanı değerlendirmeye alınır. Özel Yetenek testinde yapılacak hareketler 

sırasıyla aşağıda belirlenmiştir. 

 

• İstasyon : GERİYE TAKLA 

• İstasyon : ÖNE TAKLA 

• İstasyon :360 DERECELİK BURGU 

• İstasyon : DENGE ALETİNDEN GEÇİŞ 

• İstasyon : ÇITADAN GEÇİŞ 

• İstasyon : SAĞLIK TOPUNUN ENGEL ARALARINDAN EL İLE  



                           SÜRÜLMESİ 

• İstasyon : BANK ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK YANA SIÇRAMA 

• İstasyon : EL-GÖZ KOORDİNASYONU (Voleybol topu ile 5 kere potada  

                          sektirme) 

• İstasyon : PARALELDEN GEÇİŞ 

 

 

Özel Yetenek Testinin Ölçülmesi: Adayın teste başlamasıyla beraber fotoselli elektronik 

kronometre çalışır, en son engelden sonra adayın elektronik kapıdan geçmesiyle, başlangıç ile bitiş 

arasındaki süre otomatik olarak kaydedilir. 

**Taklalar ve Burgular: 

Aday hareketlerine geriye takla ile başlar. Geriye takladan sonra 180 derece döner. Daha sonra 

öne takla atar, öne takladan sonra, 360 derecelik burgu yapar ve denge aletine ulaşır. 

** Denge Aletinden Geçiş: 

 

Aday harekete denge üzerinde ve yerde işaretlenen başlama çizgisinin gerisine basarak başlar ve 

hareketin denge üzerinde ve yerde işaretlenen bitiş çizgisinin ilerisinde (vücudun tamamen geçmesi 

şartıyla) bitirir. Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden 

önce dengeden düşen veya inen aday, harekete baştan başlamak zorundadır. Denge aletinin yerden 

yüksekliği 25 cm olacaktır. 

 

** Çıtadan Geçiş: 

 

Aday çıtayı düşürmeden bir kez altından bir kez üstünden, 8 çizerek geçer. Çıtayı düşüren aday, 

çıtayı tekrar yerine koyar ve hareketi baştan tekrarlar. Çıta yüksekliği kadınlar için 55 cm, erkekler 

için 80 cm’dir. 

 

** Sağlık Topunun Engel Aralarında Sürülmesi: 

 

El yardımı ile sağlık topu engeller arasında yuvarlanarak sürülür.. Topla beraber adayında engeller 

arasından geçmesi gerekir. Hareket sırasında engeli deviren aday engeli yerine koyar ve hata yaptığı 

yerden harekete devam eder. Aday hareketin bitiminde sağlık topunu işaretli alana bırakıp, engellerin 

dışından geçerek diğer istasyona gider.   

 

 

 

 

** Bank Üzerinden Çift Ayak Yana Sıçrama: 

 

Aday 40 cm yüksekliğindeki bank üzerinden çift ayak birleşik olarak sağ ve sola olmak üzere beş 

defa sıçrayarak bank mesafesini tamamlar. Sıçrama sırasında banka temas olursa veya hatalı sıçrama 

yapılırsa aday hatalı sıçrayışını tekrarlar. 

 

** El Göz Koordinasyonu: 

 

Aday, yerdeki voleybol topunu alıp, yerde belirtilen çizginin arkasında durarak voleybol topunu 

önündeki hedef tahtasında 5 defa pas şeklinde sektirir (tek veya çift elle). Hedef tahtasından yanlış 

sektirmeden dolayı kaçan topları aday kendisi alıp, kaldığı sayıdan devam edecektir. Hareket sonunda 

aday topu belirlenen yere geri koymak zorundadır. Hedef tahtası 55 cm x 55cm kare şeklinde olup, 



kadınlar için yerden yükseklik 260 cm, erkekler için 275 cm’dir.  Adayın hedef tahtasına uzaklığı ise 

120 cm’dir. Hareketin yapılması esnasında dizler kasaya temas ettirilmeyecektir. 

 

**Paralelden Geçiş: 

 

Aday ilk paralel barının altından, diğerinin ise üstünden geçmek zorundadır. Bu hareketi 

tamamlayan aday, koşarak Özel Yetenek testini tamamlar. Erkekler için alt bar 145 cm üst bar 165 

cm’dir. Kadınlar için ise alt bar 130 cm üst bar 150 cm’dir. 

 

Karar No: 2015/05 

 

Yüksekokulumuz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek 

Sınavında kullanılacak olan “Sportif Özgeçmiş Puanlama Tablosu”nun aşağıdaki şekliyle 

uygulanmasının uygun olduğuna, 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOSU 

 

SPORCULUK SEVİYESİ PUANI  

Puan Başarı Seviyesi 

100 Takım ya da Ferdi (Büyükler ve Gençler) olarak Olimpiyat, Dünya, Avrupa 

Şampiyonalarına sporcu olarak katılmış olmak 

95 Türkiye rekoru sahibi olmak (Büyükler ve Gençler) 

90 Takım veya Ferdi (Büyükler ve Gençler) olarak diğer Şampiyonalara (Olimpiyat, 

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları dışında kalan uluslararası şampiyonalar) sporcu 

olarak katılmış olmak 

85 Diğer kategorilerde (Yaş grupları, ordu milli vb.) Takım veya Ferdi olarak Dünya, 

Avrupa Şampiyonalarına sporcu olarak katılmış olmak 

80 Diğer kategorilerde (Yaş grupları, ordu milli vb.) Takım yada Ferdi olarak Diğer 

Uluslararası Şampiyonalara (Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları dışında 

kalan uluslararası şampiyonalar) sporcu olarak katılmış olmak 

75 Yıldız ve miniklerde Türkiye rekoru sahibi olmak 

70 Branşında uluslararası federasyonlarca düzenlenen yarışmalarda (Şampiyonlar 

Ligi, UEFA Kupası, ULEB vb.) takım veya ferdi olarak Türkiye’yi temsil etmiş 

olmak 

65 Branşının en üst liginde ( 1 Lig, Büyükler kategorisi vb.) Ferdi ya da Takım 

halinde Türkiye’de ilk üçe girmek 

60 Branşının diğer Türkiye liglerinde (2.,3. lig, gençler, yıldızlar kategorisi) Ferdi 

yada Takım halinde  ilk üçe girmek 

40 11 yıl ve üzeri lisanslı olarak sporculuk 

35 9 – 10 yıl lisanslı olarak sporculuk 

30 7 – 8 yıl lisanslı olarak sporculuk 

25 5 – 6 yıl lisanslı olarak sporculuk 

20 3 – 4 yıl lisanslı olarak sporculuk 

15 1 – 2 yıl lisanslı olarak sporculuk 

 

Not: Sporculuk Seviyesi Puanında kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır. Puan aldığı 

seviyenin tekrarında ikinci kez puan alınamaz. 12 aydan daha az olan sporcu lisansları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

 

 

 



HAKEMLİK VE ANTRENÖRLÜK SEVİYE PUANI 

Puan Açıklama 

8 7 ve üstü yıl Hakemlik 

6 5 – 6 yıl Hakemlik 

4 3 – 4 yıl Hakemlik 

2 1 – 2 yıl Hakemlik 

10 5. Kademe Antrenörlük 

8 4. Kademe Antrenörlük 

6 3. Kademe Antrenörlük 

4 2. Kademe Antrenörlük 

2 1. Kademe Antrenörlük 

 

* 12 ay dan daha az olan antrenörlük ve hakemlik belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Not:   
1- A ve B tablosundan alınan puanlar toplanacaktır. 

2- Belgelendirmek kaydı ile ilk millilikten sonra her bir millilik sayısına +5 puan verilir.  

3- Aday hakemler puanlama dışıdır. Uluslararası hakemlerin puanı 2, branşının en üst kategorisinde 

görev yapan hakemlerin puanı 1,5 ile çarpılacaktır. 

4- Ulusal takımda yer alan antrenörlerin puanları 5 ile çarpılacaktır. 

5- Yukarıdaki puanlama tablolarında yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai 

durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi komisyona aittir. 

6- Sportif özgeçmiş değerlendirmesi sonucunda bir aday bütün puanlar toplamında en fazla 100 

puan alacaktır. 



 
  

 


