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1. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

 
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 11-14 Temmuz 2016 tarihleri 

arasında Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası 

(http://besyosinav.mersin.edu.tr/) üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Tablo 1. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ÖNEMLİ TARİHLER. 
İnternet Üzerinden Başvuru 11-14 Temmuz 2016 

Sporcu Lisansı Kontrol Tarihleri 11-15 Temmuz 2016 

Başvuruların Kabulü ve Kesinleşmesi 18-21 Temmuz 2016 

Sınav Programının İlanı 22-24 Temmuz 2016 

Sınav Tarihi ve Yeri 
25-28 Temmuz 2016 BESYO  
Spor Salonu 

Sonuçların İlanı 29 Temmuz  2016 

Sınavı Kazanan Adaylar için Kesin Kayıt Tarihleri 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (ASİL) 8 Ağustos 2016 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (ASİL) 9 Ağustos 2016 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (YEDEK) 10 Ağustos 2016 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (YEDEK) 11 Ağustos 2016 
 

2. ÖN KAYIT BAŞVURU KOŞULLARI 

1.T.C. vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin 

kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).  

3. 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden (YGS 1, YGS 2, 

YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 ) ÖSYM’nin belirlediği 150 taban puanı almış olmak, 

4. Engelli adaylar, ÖSYM-2016 Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda 

değerlendirilecektir. 

5. Sağlık raporu veya imzalı sağlık durumu beyan formunu (Sağlık 

durumumun sınav tarihlerinde Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına katılmaya elverişli olduğunu, hiçbir 

hastalığımın olmadığını ve sınav sırasında karşılaşacağım her türlü sağlık 

probleminin masraflarını kendim karşılayacağımı ve hak talep etmeyeceği beyanı, 

Ek 1). 

6. 2016 ÖSYS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir 

yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

http://besyosinav.mersin.edu.tr/)
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7. 2015 ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı sonucu, bir 

örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları 

ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı 

programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2015 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara 

bu kural uygulanmayacaktır. 

8. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili 

işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine öğrenci 

alınacaktır. Yukarıdaki her bir bölüm “Eğitim Programları” olarak adlandırılacaktır. 

9. Başvurular Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 

resmi web sitesi olan http://besyo.mersin.edu.tr adresinden elektronik ortamda 

yapılacaktır. Detaylar web sitesinde duyurulacaktır. 

10. Lisanslı sporcu kontenjanına ve diğer spor branşları kontenjanına 

başvuranların 2014 yılı ve öncesine ait 2 yıllık sporcu lisansına sahip olmaları 

gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisansız kontenjanna (2014 yılı 

ve öncesine ait 2 yıllık sporcu lisansı olmayanlar) başvuranların sporcu lisansına 

sahip olmaları koşulu aranmayacaktır. 

11. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, Özel Yetenek 

Sınavları Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanacak, uygulanacak ve sınav 

sonuçları toplanarak tek bir puan halinde ifade edilecektir (Özel Yetenek Sınavı 

Puanı, ÖYSP). 

13. Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 

(OBP) ile YGS puanları ÖSYM’den alınacaktır. 

14. Adayın yerleştirilmesine esas olacak puanının (Yerleştirme Puanı=YP) 

hesaplanması; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi 

Bölümüne erkek ve kadın kontenjanlarının kullanılmasına (yerleştirmede) esas 

alınacak puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

http://besyo.mersin.edu.tr/
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1) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
2) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 
3) 2016-YGS Puanı (YGS puanlarının en yükseği) 

 
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. 

 

 
 Aday milli sporcu ya da aynı alandan (spor  alanından) geliyorsa; 

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

ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

 
Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=YP) 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa) 

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

 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler 

alanından geliyorsa) 

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

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için koordinasyon testinde ilk 

yüzde 25’lik sıralamaya giren adaylar; YP puanlarına göre en yüksek puandan 

başlamak üzere sıralanır ve spor branşları kontenjanları, diğer spor branşları 

kontenjanı ile sporcu lisansı olmayan lisansızlar kontenjanı sayısı kadar aday 

yerleştirilir. Kontenjanların boş kalması durumunda, spor branşı ve lisansına 

bakılmaksızın koordinasyon testinde ilk % 50’de sıralamaya giren adaylar YP 
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puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilir. 

Antrenörlük bölümünde ise sadece, koordinasyon testinde ilk % 60 sıralamaya 

giren adaylar spor branşları kontenjanlarına göre YP puanlarına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere adaylar yerleştirilir. Kontenjanların boş kalması 

durumunda, spor branşı dikkate alınmaksızın adaylar YP puanları esas alınarak en 

yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilir. 

c) Engelli adayların Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanırken 

kullanılan Özel Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında, engel düzey 

değerlendirme puanı % 50 ve koordinasyon parkuru % 50 ağırlıklı olarak 

hesaplanacaktır. 

3. BAŞVURU KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

Özel Yetenek Sınavı ön kayıt işlemleri Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunun resmi web sitesinden http://besyo.mersin.edu.tr yapıldıktan 

sonra 18-21 Temmuz 2016 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerin aslı teslim 

edilecektir. 

 

1. Başvuru formu (web üzerinden online yapılan başvuru 

tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru 

bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu), 

2. Lise diploması yerine YGS sonuç belgesi fotokopisi kabul edilecektir 

(Belge Sınav Başvuru Kesin Kayıtları sırasında komisyon tarafından onaylanır), 

3. Vesikalık fotoğraf yerine elektronik ortamda başvuru sırasında fotoğraf 

çekilecektir. 

4. Nüfus cüzdanının arkalı ve önlü fotokopisi, (nüfus cüzdanının aslına 

bakılarak kayıt komisyonu tarafından onaylanır) 

5. 2016 yılına ait YGS sonuç belgesi internet çıktısı. 

6. 2014 yılı ve öncesi 2 yıllık sporcu lisansı olduğunu gösteren 

belgeler ilgili spor federasyonundan (okul sporları federasyonu ve diğer 

federasyonlar) ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Spor Genel 

Müdürlüğü Lisans sisteminden çıktı alınmalı ve başvuru sırasında onaylı şekli teslim 

edilmelidir. 

7. Engelli adaylar için, resmi sağlık kurumlarından (Devlet ve üniversite 

http://besyo.mersin.edu.tr/


5  

hastanelerinden) alınmış, “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı” hakkında 

rapor zorunludur. 

8. Sağlık raporu veya imzalı sağlık durumu beyan formu (Ek 1). 

 

4. 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. 

5. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim 

Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel 

Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımı aşağıda Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. BESYO Bölümlerinin Kontenjan Dağılımı. 
 
 

Bölümler > 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 
Kontenjan Dağılımı 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü Branşlara Göre 

Kontenjan Dağılımı 

 
 

 
Toplam Branşlar Erkek Kadın Erkek Kadın 

Atletizm 2 2 2 3 9 

Badminton 2 2 2 2 8 

Basketbol 2 2 2 2 8 

Cimnastik 1 2 2 2 7 

Eskrim 2 2 0 0 4 

Futbol 1 1 0 0 2 

Güreş 4 1 3 1 9 

Hentbol 2 2 2 3 9 

Kort Tenisi 1 2 2 2 7 

Voleybol 2 2 2 3 9 

Yüzme 2 2 2 2 8 

Diğer Spor Branşları* 2 2 0 0 4 

Lisansızlar** 2 3 0 0 5 

Engelli 0 0 1 0 1 

Toplam 25 25 20 20 90 
* Diğer Spor Branşları=Yukarıda Tablo 2’de belirtilen spor branşlarının dışında kalan spor branşları. 

**Lisansızlar=Sporcu Lisansı olmayanların müracaat edebileceği kontenjanlar. 
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Adaylar Yüksekokulumuz Bölümlerine Tablo 2’de belirtilen programlardan 

herhangi birine veya her ikisine birden müracaat edebilir ve tercih yapabilirler. 

Adaylar, ön kayıttan sonra “hiçbir şekilde bölüm tercih değişikliği” yapamazlar. 

 
6. YERLEŞTİRME 

1. Birinci Aşama (Eleme): Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü için engelliler hariç bu bölümü tercih eden erkek ve kadın adaylar için 

ayrı ayrı koordinasyon testi dereceleri (skorları) en düşük olandan en büyük 

olana doğru sıralanır. Genel sıralamada ilk % 50’ye giremeyenler elenir. 

Koordinasyon parkurundan sıfır (0) çekenler veya diskalifiye olanlar sıralamaya 

(değerlendirmeye) dahil edilmez. Belirlenen spor branşları kontenjanında, diğer 

spor branşları kontenjanında ve lisanssızlar kontenjanında başvuran adayların 

ikinci aşamada (yerleştirme) değerlendirilebilmesi için genel sıralamada ilk % 25’e 

girmeleri gerekir. Yerleştirme puanı (YP) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünü tercih eden adaylar için ayrı hesaplanır. 

Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm sınavında 

erkeklerde 720 kişi koordinasyon testine katıldı. Bu teste katılanların skorları en 

iyiden en kötüye doğru sıralanır. Genel sıralama İlk % 50’e giren (360 aday) 

ikinci aşamaya geçer. Toplam 720 adayın başvurduğu sınavda ilk % 25’e giren 

(en iyi koordinasyon derecesine sahip ilk 180 aday) belirlenen atletizm, badminton, 

basketbol, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, hentbol, kort tenisi, voleybol ve 

yüzme branşları kontenjanı ile diğer spor branşları kontenjanı ve lisanssızlar 

kontenjanında değerlendirmeye alınır. Yeterli sayıda adayın % 25’lik sıralama 

barajını geçememesi durumunda, İlk 360 aday (koordinasyon parkurunda ilk % 

50’ye girenler) değerlendirmeye alınır. Bu adayların tümü yerleştirme puanlarına 

göre en yüksekten itibaren boş erkek kontenjanlarına yerleştirilir.  

2. Birinci Aşama (Eleme): Antrenörlük eğitimi bölümü için ise sadece 

atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, kort tenisi, voleybol ve 

yüzme branşlarında antrenörlük bölümünü tercih eden sporcu lisansı olan erkek ve 

kadın adayların ayrı ayrı koordinasyon testi dereceleri (skorları) en düşük olandan 

en büyük olana doğru sıralanır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünün genel 

sıralamasında ilk % 60’a giremeyenler elenir. Koordinasyon parkurundan sıfır (0) 
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çekenler veya diskalifiye olanlar sıralamaya (değerlendirmeye) dahil edilmez. 

Yerleştirme puanı Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adaylar için ayrı 

hesaplanır. 

Örneğin; Antrenörlük Eğitimi Bölüm sınavında erkeklerde 440 kişi 

koordinasyon testine katıldı. Bu teste katılanların skorları en iyiden en kötüye doğru 

sıralanır. Genel sıralamada İlk % 60’a giren (264 aday) ikinci aşamaya geçerek 

belirlenen atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, kort tenisi, 

voleybol ve yüzme branşları kontenjanları dikkate (her branş kendi içinde) alınarak 

yerleştirme puanlarına (YP) göre yerleştirilir. Her hangi bir branşta yeterli sayıda 

aday olmaması durumunda spor branşı dikkate alınmaksızın koordinasyon 

testinde ilk % 60’lık sıralamaya giren adaylar en yüksek YP’lilerden sıra ile boş 

kontenjanlara yerleştirilir. 

3. İkinci Aşama: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

(BESÖB) için belirlenen kontenjan gruplarına (2014 yılı ve öncesine ait 2 yıllık 

sporcu lisansı olan branşlar, diğer branşlar ve lisansızlar) birinci aşamayı geçen ve 

tercihi BESÖB olanlar arasından genel sıralamada ilk % 25’e girenler arasından YP 

(Yerleştirme Puanlarına) puanı en yüksek olandan itibaren kontenjan grup tercihleri 

dikkate alınarak yerleştirilir. Belirlenen kontenjanlar için kontenjan sayısından fazla 

aday ilk % 25’e girerse, bu adaylar YP puanlarına göre, yukarıdan aşağıya sıralanır 

ve kontenjan sayısı kadar aday en yüksek YP’ı olandan itibaren yerleştirilir. Diğerleri 

ilgili kontenjanın yedek listesinde yer alır. Koordinasyon testinde İlk % 25’lik 

sıralamaya girerek spor branşları kontenjanları ile diğer spor branşları kontenjanı 

ve sporcu lisansı olmayan adayların (lisansızlar) kontenjanı yedek listesinde 

kazandıkları hakları korunarak koordinasyon testinde ilk % 50 sıralamasına girenler 

ile birlikte boş kalan kontenjanlar için YP puanlarına göre yerleştirilir. Belirlenen 

kontenjanların boş kalması durumunda spor branşı ve sporcu lisansı gözetilmeksizin 

tüm adaylar YP’larına göre yukarıdan aşağıya sıralanır ve kontenjan sayısı kadar 

aday yerleştirilir. Diğerleri yedek listesinde yer alır. Atletizm, badminton, basketbol, 

cimnastik, eskrim, futbol, güreş, hentbol, kort tenisi, voleybol, yüzme branşları 

kontenjanı ile diğer spor branşları kontenjanı ve lisansız kontenjanları boş 

kaldığında, spor branşı ve sporcu lisansı koşullarına bakılmaksızın genel sıralama 

% 50 barajını geçen tüm adaylar en yüksek yerleştirme (YP) puanlarından 

başlayarak yerleştirilir (Erkek ve kadınlar ayrı değerlendirilir).  
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4. İkinci Aşama: Antrenörlük Eğitimi Bölümü (AEB) için sadece 

atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, kort tenisi, voleybol ve 

yüzme branşlarından 2014 yılı ve öncesine ait iki (2) yıllık sporcu lisansı olan 

adaylar arasından YP puanı en yüksek olandan itibaren tercih ettikleri spor 

branşlarının kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilir. Kontenjanlar 

doldurulamadığında, atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, kort 

tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında antrenörlük eğitimi bölümünü tercih eden ve 

genel sıralamada % 60 barajını aşan adaylar arasından YP puanları dikkate 

alınarak en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısına göre yerleştirme yapılır. 

Yine de boş kontenjan kalması durumunda kontenjanlar karşı cins (erkek ise 

kadın, kadın ise erkek kontenjanına) adaylardan YP puanları en yüksek olandan 

başlayarak yerleştirme yapılır. 

5. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Koordinasyon 

parkurunu daha kısa sürede tamamlayan aday tercih edilir. Yine eşitlik söz konusu 

ise YGS puanı daha yüksek olan adaylar ilgili kontenjanlara yerleştirilir. Buna 

rağmen eşitlik söz konusu ise, adayın OBP puanına göre en yüksek puanı olan 

aday tercih edilir. 

6. Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı 

kazananlara ilişkin listeler, Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayından sonra Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun resmi web sitesinden ilan edilir. 

 

7. SINAV KOMİSYONLARI 

Sınav Komisyonları; Yüksekokul Müdürünün teklifi ile Yüksekokul Yönetim 

Kurulunca, Mersin Üniversitesi öğretim elemanları arasından şu kurul ve 

komisyonlar oluşturulur; 

 
1. Sınav Yürütme Kurulu ve Görevleri 

 
Sınav Yürütme Kurulu; sınavın uygulanması ve değerlendirilmesinden 

sorumludur. Engelli ve diğer adayların sınavları sırasında sınav giriş belgesinin 

kaybı, sınava geç kalma, sahtecilik, kimlik belgesinden şüphelenmek, sınav 

süresinin uzatılması, kavga ve saldırı durumları, sakatlanma, hastalık, itiraz gibi 

durumlar karşısında karar verebilecek yetki ve sorumluluğa sahiptir. Bu kurul 
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aynı zamanda, engelli adayların engel düzeyi ön değerlendirme görevini de 

yapmakla sorumludur. Sınav Yürütme Kurulu Yüksekokul Yönetim Kuruluna karşı 

sorumludur. 

 
2. Sınav Hazırlık Komisyonu 

 
Sınav Hazırlık Komisyonu; engelli ve diğer adayların her yıl sınavların 

sağlıklı yürütülebilmesi için sınavdan önce; basın duyurularının hazırlanması, 

Sınav giriş Belgeleri, sınav tanıtım kılavuzunun hazırlanarak internet ortamında 

yayınlanması, gerekli kırtasiye ve malzeme listesi hazırlayarak satın alınması ve 

temin edilmesini sağlaması, sınav salonunun hazırlanması, sınav sonrasında da 

sınavda kullanılan malzemenin toparlanıp depolanmasının sağlanması ve 

benzeri görevleri yapar ve yapılmasını takip eder. 

 

Gerek duyulduğunda Yüksekokul Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu 

tarafından yeni kurul ve komisyonlar kurulabilir. Bir öğretim elamanı birden 

fazla Kurul/Komisyonda görevlendirilebilir. 

 
3.  Sporcu Lisansı Kontrol Komisyonu 

 
Adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri lisans belgelerini ve bu 

belgelerin sistem üzerinden kontrol etmek üzere aşağıda belirtilen 3 asil ve 3 

yedek üyeden sporcu lisansı kontrol komisyon oluşturulur. Bu komisyon, Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğünden görevlendirilecek Sicil Lisans Memuru ile SGM 

sisteminden lisansları kontrol ederek adayların “Sınav Başvuru Kesin Kayıtlarını” 

yapar. 

 
4. Sınav Sekreterliği 

 
Sınav Sekreterliği; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası kayıt ve 

kırtasiye işlerini yürütmek, yazışmaları yapmak, itiraz formlarını çoğaltmak ve 

hazır bulundurmak, itirazları toplayıp Sınav Yürütme Kurulu Başkanına iletmek, 

itirazlarla ilgili evrakları tutmak ve arşivlemek, gerekli evrak ve dokümanları hazır 

bulundurmak ve benzeri görevleri yapar. 

“Sınav Yürütme Kurulu”, “Sınav Hazırlık Komisyonu”, “Sporcu Lisansı 

Kontrol Komisyonu” ve “Sınav Sekreterliği” nin görev ve sorumlulukları sınav 

sonuçlarının Rektörlük tarafından onaylanmasıyla sona erer. 
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8. SINAVIN GENEL KURALLARI 
 
 

1. Adayların Özel Yetenek Sınav derecelerine ilişkin itirazları (koordinasyon 

testi), ilgili sınavın kontrol listesinin ilanını takiben en geç 2 (iki) saat içerisinde 

yapılmalıdır. Sınav yürütme kurulunun gerekli incelemesinden sonra kesin 

sonuç listesi ilan edilir. İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için 

yazılı müracaatları ile 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Adayın itirazının 

kabulü halinde yatırılan ücret iade edilecektir. 

2. Her aday ilan edilen grupta ve kendi sırasında sınava girmek zorundadır. 

Belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmayanlar sınava girme haklarını 

kaybetmiş olur. 

3. Başvuru için kesit kayıt yaptıran adaylar http://besyo.mersin.edu.tr 

adresinde Özel Yetenek Sınavı bölümünde bulunan bu yönergedeki (sınav 

kılavuzu) tüm hükümleri ve Sınav Yürütme Kurulunun aldığı/alacağı tüm kararları 

kabul etmiş sayılırlar. 

4. Bu kitapçıkta yazan ya da yazmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla 

ilgili her türlü değişiklik yapma, karar alma, kurallarda değişiklik ya da 

düzeltme yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna aittir. 

5. Sonuçların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve kayıtlarla 

ilgili tüm yetki ve sorumluluk Sınav Yürütme Kurulunun kararlarına göre 

belirlenir. Sınav sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun resmi web 

sitesinden ilan edilir. 

6. Kontenjanların dolmaması durumunda, spor branşı gözetmeksizin 

öncelikle adaylar kendi cinsiyet grupları içerisinde Yerleştirme Puanlarına (YP) 

göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yerleştirilir. Cinsiyet gruplarının 

birinde kontenjanların dolmaması durumunda diğer gruptan en yüksek YP puanına 

sahip olanlar spor branşı gözetmeksizin yerleştirilir. 

7. Bu kılavuz Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavları Kayıt ve Uygulama Esaslarına uygun şekilde hazırlanmıştır. 

9. BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU 

Kasalardaki topu değiştirme, hentbol atış, 3600 burgu, atma-yakalama, 

futbol ayak vuruşu, atlama sehpasından geçme ve futbol branşlarının temel 

becerileri ile çabukluk, hareketlilik, reaksiyon süresi, yön değiştirme ve denge 

http://besyo.mersin.edu.tr/
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gibi temel motor becerilerin ve doğru karar verme yeteneğinin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Aday 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci istasyonların herhangi birinde 

başarılı olmadığı halde kendisine verilen hakkı kullanmaya teşebbüs etmeden 

diğer istasyona geçerse, sınavda başarısız sayılır. Başarılı olduğunda elde ettiği 

derece ÖYSP puan hesaplamasında kullanılır. Her adayın koordinasyon 

parkurunda bir hakkı vardır. İtirazı kabul edilenlere sadece ikinci hak verilir.  

Seçme ve eleme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi parkuru 

aşağıda belirtilen 8 istasyondan oluşmaktadır. 

1. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma) 
2. İstasyon (Hentbol) 
3. İstasyon (Basketbol) 

4. İstasyon (3600 Burgu) 
5. İstasyon (Topu Duvardaki Hedefe Atış ve Yakalama Testi) 
6. İstasyon (Futbol) 
7. İstasyon (Atlama Masasının Üzerinden Geçme) 
8. İstasyon (Minderde Öne Takla) 
9. Bitiş 

 
Seçme ve eleme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi Sınavı, aşağıda 

açıklandığı gibi uygulanacaktır. 

1. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Bu testte karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki 

iki farklı renkteki ve her bir kasada 2 adet olmak üzere toplam dört (4) adet sağlık 

topunun yerleri değiştirilir. Yani bir kasadaki aynı renkteki sağlık topları diğer 

kasaya taşınır. Aday sağlık topu taşıma işlemine istediği taraftan başlayabilir. İki 

kasa arasında 10 metre mesafe vardır ve her bir kasanın içinde 2’şer sağlık topu 

bulunur. Hatalar: Sağlık toplarının kasaya bırakılıp alınması sırasında top kasanın 

dışına kaçarsa mutlaka getirilip kasanın içerisine konulması gerekir. Aday, aynı 

renkteki sağlık toplarını aynı kasaya taşıyana kadar uyarılır. Bu istasyonu doğru 

şekilde tamamlayamayan aday diğer istasyona geçemez. Uyarılara rağmen bu 

istasyonu tamamlamadan geçen adaylar sınavdan diskalifiye edilir. 

2. İstasyon (Hentbol): Aday kasa içerisinde duran toplardan birini alır ve 

çizginin üzerinde, bir ayağı çizgide belirli bölümleri file ile kapatılmış hentbol kalesine 

dayanma adımlı temel atış (yüksek) yapar. Sonra kasadan ikinci topu alarak kaleye 

dayanma adımlı temel atış yapar. İlk iki top sağ el ile son iki top sol el ile kaleye 

atılacaktır. Sağ el ile 2 ve sol el ile 2 atış yapılmadığı durumunda aday kasadan yeni 



12  

bir top alarak hareket serisini doğru el ile tamamlayacaktır. İsabet ettiremediği her şut 

için 3 (üç) sn ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm 

atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşürülür. 

 3. İstasyon (Basketbol): Aday serbest atış çizgisinden kasadaki 4 

basketbol topunu kullanarak toplam 4 serbest veya sıçrayarak atış yapacaktır. Aday 

her başarısız atıştan sonra kullanılan topu, top arabasına koymak koşulu ile 

toplam 4 topu kullanmak zorundadır. Aday başarılı atışlarında kullandığı topu, top 

arabasına koymak zorunda değildir. Adayın isabet sağlayamadığı her atış için 3 

(üç) saniye koordinasyon testi süresine eklenir. Aday 4 atıştan hiçbirini isabet 

ettiremediğinde 12, bir tanesini isabet ettirdiğinde 9 saniye ceza alacaktır. İkisini 

isabet ettiremediğinde 6 (altı) ve 1’ini isabet ettiremediğinde 3 (üç) saniye ceza 

alır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye 

düşülür. Aday bir tane başarılı smaç veya 1 tane başarılı 3’lük atış yaptığında 

diğer atışları kullanmaz ve koordinasyon süresinden 5 saniye düşürülür. 

 4. İstasyon (3600 Burgu): Aday 60 cm çapındaki dairenin içinde yukarı dikey 

sıçrayarak 360˚ derece burgu yapar, çift ayak koşu yönüne bakacak şekilde zeminde 

sarı ve mavi renge boyanmış yarım dairelere ayak tabanları temas edecek şekilde 

yere basar ve beşinci istasyona geçer. Hatalar: Yukarı sıçrayarak burgu yapan 

adayın ayakları burgu başlangıcında veya bitişinde koşu yönünde sağ ayağı mavi 

alana ve sol ayağı sarı alana basmamış ise (270 dereceden az dönmüş ise) hareket 

tekrar ettirilir. Hareketi belirtilen şekilde ikinci defa 270 derecen az dönerek yapan 

aday sağ ayağı mavi alana ve sol ayağı sarı alana basmamış ise, test süresine 3 

saniye hata puanı eklenir. Aday 360 derecelik burguya sağdan veya soldan 

başlayabilir. 

5.İstasyon (Topu Duvardaki Hedefe Atış ve tek-Çift El Yakalama Testi): 

Burgu testini takiben aday, duvardan 5 m uzakta durarak yerden 1 m yükseklikte 

sepetten aldığı tenis topuyla sağ veya sol eli ile duvardaki 100 cm çapında daire 

şeklindeki hedefe 4 atış yapar ve duvardan sekerek gelen topu çift veya tek eli ile 

yakalar. Aday yakalayamadığı her topu alıp tekrar sepetin içine koyar. Topun 

hedefe çarpmaması veya duvardan gelen topun yere değmesi hata olarak kabul 

edilir. Adayın duvardaki hedefe tek el ile atıp iki veya tek eli ile tutamadığı her top 

için 3 (üç) saniye koordinasyon testi süresine eklenir. Aday 4 atıştan hiçbirinde 

başarı sağlayamadığında 12, bir tanesinde başarılı olduğunda 9 saniye ceza 
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alacaktır. İkisini isabet ettiremediğinde 6 (altı) ve 1’ini isabet ettiremediğinde 3 (üç) 

saniye ceza alır. Tüm isabetli atışlardan sonra top iki elle tutulup top sepetine 

konduğunda adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür. 

 6.İstasyon (Futbol): Duvara atış ve topu yakalama testini takiben aday, 

belirli bölümleri file ile kapatılmış kale önünde duran toplar ile 4 (dört) şut atar. İlk 

iki topa sağ ayak ile son iki topa sol ayak ile vuruş yapılacaktır. Sağ ayak ile 2 ve 

sol ayak ile 2 vuruş yapılmadığı durumda aday kasadan yeni bir top alarak 

hareket serisini doğru ayak ile tamamlayacaktır. İsabet ettiremediği her şut için 3 

(üç) saniye ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm atışlarda 

isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür. 

 7.İstasyon (Atlama Masasının Üzerinden Geçme): Futbol vuruş testini 

tamamlayan aday, 95 cm yüksekliğindeki atlama beygiri veya atlama masası 

üzerinden engele bir ya da iki elini, bir ya da iki ayağını koyarak dilediği şekilde 

geçer. Ancak bu geçiş sırasında aday, engelin her iki tarafında bulunan dikmeleri 

devirecek olursa, dikmeyi eski konumuna getirip, engeli yeniden geçmek zorundadır. 

Engelin üzerinden atletizmdeki engel geçişi, yunus takla, salto vb. gibi hareketlerle 

geçilemez. Aday, birinci denemede hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı 

olamadığında 3 (üç) saniye ceza alır. Atlama girişiminde bulunmayanlar diskalifiye 

edilir. İkinci denemede hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı olamayanlara 

ceza puanı verilmez ve aday “minderde öne takla” istasyonuna geçer. 

 8.İstasyon (Minderde Öne Takla): Engel üzerinden geçen aday 5 cm 

yüksekliğindeki bir cimnastik minderinin üzerinde öne takla atar. Öne takla formu 

dışındaki bir başka takla formu ile hareket yaptığında aday 3 (üç) saniye ceza alır. 

İkinci deneme hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı olamayanlara ceza 

puanı verilmez ve aday bir sonraki istasyona geçer. 

 9.BİTİŞ: Aday 8. istasyonu tamamladıktan sonra 5 metre gerideki huninin 

etrafından koşarak dolanır ve bitiş çizgisindeki fotosellerden dikey pozisyonda 

koşarak geçer  ve koordinasyon parkurunu tamamlar. Bitişte aday kendisini yere 

atarak parkuru tamamlar ise, koordinasyon testini bitirme süresine 5 saniye eklenir. 
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Koordinasyon Parkuru 
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10. ENGELLİ SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği 

olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı 

bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen 

merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç 

protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu 

olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, 

Beden Kazanma gücünden azalma oranı% 25-50 olan ortopedik engelliler ön 

değerlendirme komisyonunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvurabilirler. 

Tablo 3. Engelli Adayların Engel Düzeyini Hesaplama Cetveli. 
 

Beden 
Kazanma 

Gücünden 
Azalma 
Oranı 

Engel Düzeyi 
Değerlendirme 

Puanı 

Beden Kazanma 
Gücünden 

Azalma Oranı 

Engel Düzeyi 
Değerlendirme 

Puanı 
50 100 37 74 

49 98 36 72 

48 96 35 70 

47 94 34 68 

46 92 33 66 

45 90 32 64 

44 88 31 62 

43 86 30 60 

42 84 29 58 

41 82 28 56 

40 80 27 54 

39 78 26 52 

38 76 25 50 
 

 

Engelli adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmeleri için 

iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, “Beden 

Kazanma Gücünden Azalma Oranı” % 25-50 arası olan ortopedik engelliler ön 

değerlendirme kurulunun oluru ile sınava kabul edilir. 

Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını Üniversitelerin Adli 

Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından veya diğer kamu hastanelerinden belgeletmek 

zorundadırlar. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurmak için gerekli koşulları taşıyan ve 

başvuru hakkını kazanan engelli adayların en az 2 yıl lisanlı olarak spor 

yaptıklarını belgelemeleri ve o yıla ait YGS puan türlerinden en az birinden 
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100 puan almış olmaları gerekmektedir. 

Engel Düzeyinin Değerlendirilmesi: Engel düzeyinin değerlendirilmesinde; 

Adli Tıptan ve diğer kamu hastanelerinden alınan “Beden Kazanma Gücünden 

Azalma Oranına” önem verilecektir. 

Engelli adayların Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanırken kullanılan Özel 

Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında, engel düzey değerlendirme 

puanı % 50 ve koordinasyon parkuru % 50 ağırlıklı olarak hesaplanacaktır. Engelli 

adayların koordinasyon parkurunun hangi istasyonlarından sorumlu tutulacağı 

başvuran  adayların ortak özellikleri dikkate alınarak ilan edilecektir. 

 

Engelli adayların aldıkları Engel Düzey Değerlendirme puanları (%25-

%50) kullanılarak her engelli adayın katsayısı hesaplanır (Engel 

Katsayısı=(Engel derecesi x 2) /100). Engel oranı arttıkça katsayıda artar. 

Engelli adayların koordinasyon parkurunu tamamlama süreleri en düşükten en 

yükseğe doğru sıralanır. Sıralamalar arasındaki aralığın hesaplanmasında en uzun 

bitirme süresinden en kısa bitirme süresi çıkarılır ve engelli aday sayısına bölünür 

(Sıralama Aralığı= En uzun bitirme süresi – en kısa bitirme süresi / engelli aday 

sayısı). Koordinasyon parkurunu en kısa sürede tamamlayan engelli aday 100 puan 

alırken en iyiden (en kısa bitirme süresi) en düşüğe (en uzun bitirme süresi) doğru 

puanlar yukarıdan aşağıya doğru Hesaplanan Sıralama Aralığında azalır. 

Değerlendirmeye esas olan yerleştirme puanının hesaplanması (YP) için her 

adayın koordinasyon puanı adayın engel katsayısı ile çarpılır. YP puanı en 

yüksek aday belirlenen 1 kontenjana yerleştirilir. Diğer engelli adaylar yedek olarak 

sıralanır. 

Tablo 3’de Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran engelli adayların engel 

düzeyi değerlendirme puanı hesaplama cetveli sunulmuştur. Engelli Kontenjanı 

boş kaldığında eksik kontenjan cinsiyete ve spor branşına bakılmaksızın en yüksek 

puandan başlamak üzere öncelikle atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, 

eskrim, güreş, hentbol, kort tenisi, voleybol, yüzme branşları olmak üzere sporcu 

lisansı olan adaylardan, yine boş kalırsa diğer spor branşlarından sporcu lisansı 

olanlardan tamamlanacaktır. 
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11.SINAVI KAZANANLARIN KESİN KAYDI 
 
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi 

Bölümünün kesin kayıt tarihleri Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının belirlediği tarihlerde yapılacaktır (Tablo 1). 

1. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil adayların kesin kayıtları 

8-9 Ağustos 2016 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi, Öğrenci işleri Daire 

Başkanlığı Kayıt Bürosunda Asil Adaylar tarafından bizzat yapılacaktır (Tablo 1). 

2. Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler 

bu haklarını kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı (YP) başarı sıralamasına 

göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır. 

3. Yedeklerde yer alan erkek ve bayan adayların kayıtları 10-11 

Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır (Tablo 1).. 

4. 8 – 9 – 10 - 11 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki kayıtlar 

tamamlandıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük 

Eğitimi Bölümüne kesin kayıt yapıp kaydını sildirenlerin yerine Yüksekokul Yönetim 

Kurulunun kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile yedek listede yer alan adaylar, 

YP puanlarına göre kendilerine bildirilen tarihte kesin kayıt yaptırmaya çağrılır. 

Zamanında kayıt yapmayanların yerine sıradaki aday çağrılır. 

 

5. Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

6. Sınavı kazananlardan kesin kayıt için istenilen belgeler: 

a) Adayın 2016 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaylı 

fotokopisi, 

b) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni 

tarihli geçici mezuniyet belgesi 

c) Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı fotokopisi 

d) İkametgâh belgesi 

e) Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair 

askerlik durum belgesi 

f) 12 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş) 

g) Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı. 
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(Ek: 1) 
SAĞLIK DURUMU BEYAN FORMU 

 

 
T.C. Kimlik Numarası : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 

 
 

Sağlık durumumun 25-28 Temmuz 2016 tarihleri arasında Mersin 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına katılmaya 
elverişli olduğumu, hiçbir hastalığımın olmadığını ve sınav sırasında 
karşılaşacağım her türlü sağlık probleminin masraflarını kendim karşılayacağımı 
ve hak talep etmeyeceğimi  beyan  ederim. 
…../.…/2016 

 
 
 

 
İmza: 
Adı Soyadı: 
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Ek-2. 
 

Tercih Tablosu 
 
 
 
 

Tablo 4. Programların Tercih Sırası (Tercih Tablosu). 

 

 

 
P r o g r a m l a r 

 
T E R C İ H L E R 

 
 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

………………………………………………… 

 
 

 
Antrenörlük Eğitimi 

………………………………………………… 

Tercihler  el  yazısı  ile  yazılacaktır.  Tercihler  “Birinci tercihimdir”  veya  

“İkinci tercihimdir” şeklinde ilgili program adının karşısına yazılacaktır. 

Adaylar Tablo 4’ü elektronik başvuruları sırasında tercihlerini 

belirlerken kullanacaktır. Aday bir programı hangi sırada seçiyor ise, ilgili 

bölümün kısaltmasını tercih sırasının içerisine yazacaktır. Bir program 

sadece bir kere tercih edilecektir. Aday istediği gibi sıralama yapabilir. 

 
 
 
 

İmza: 
Adı Soyadı: 


