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Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için 
"Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci alınacaktır. Bu 
kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, 
sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile 
ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri 
kapsar. Bütün adayların başvuru işlemleri Harran 
Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü kayıt 
bürosunda yapılacaktır. 

BAŞVURU TARİHİ 

18 - 22 Temmuz 2016 

 

BAŞVURU YERİ 

Harran Üniversitesi  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosu,  

Osmanbey Kampüsü,  

Şanlıurfa 

 

SINAV TARİHİ 

6 - 9 Eylül 2016 

 

 

SINAV ÜCRETİ 

Sınava başvuru yapacak adaylardan sınav başvuru 

ücreti alınmayacaktır. 

 

SINAV YERİ 

Osmanbey Kampüsü Spor Salonu 
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ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR !!! 

1. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 30 Erkek, 20 Kadın 

öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci alınacaktır. 

Ayrıca 4 milli sporcu alınacaktır. Milli Sporcu 

kontenjanında kadın-erkek ayrımı yapılmayacaktır. 

2. Sınava katılmak için adayların 2016 yılı YGS puan 

türlerinin herhangi birinden en az 180.000 veya daha 

fazla puan almış olması gerekir. Liselerin Spor 

alan/kol bölümlerinden mezun olanların ve milli 

sporcuların 2016 yılı YGS puan türlerinin birinden en 

az 165.000 almış olmaları yeterlidir. 

3. Sınava girecek tüm adayların hükümet tabipliği 

veya resmi sağlık kurumlarından "Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılmasın-

da sağlık açısından sakınca yoktur" ifadesi bulunan 

sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri 

zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu temin 

etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. 

4. Ön kayıt için aday şahsen veya bir yakını 

tarafından başvuru yapabilir. Posta ile kayıt 

yaptırılamaz. 

5. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği 

yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday 

sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hak-

kında kanuni işlem yapılması yoluna gidilecektir. 

6. Kayıtlar ve sınav süresince görevli personele sözlü 

ya da fiili tacizde bulunan, salon veya sınav 

ekipmanlarına zarar vermeye teşebbüs eden adaylar 

hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Aday sınavı 

kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilerek işlem 

yapılacak ayrıca vermiş olduğu zarar kendisinden 

tazmin edilecektir.  

 
1. Sınava giriş sırası, adayların TC kimlik 

numaralarına göre sıralanıp sınavdan önce spor 

salonunun girişine asılacaktır. Adayların ilan edilen 

sıra numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran 

adaylar sınava alınmazlar ve sınav haklarını 

kaybetmiş sayılırlar. 

2. Sınav sonunda toplam puanları eşit olan adayların 

bulunması durumunda, başvurduğu 2016-YGS 5-6 

puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. 

3. Adayların, herhangi bir şekilde yaralanmasından 

veya sakatlanmasından Özel Yetenek Sınavı 
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Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu 

tutulamaz. 

4. Adaylara verilen Sınav Kimlik Kartlarının testlere 

giriş sırasında adayların yanlarında bulundurması 

zorunludur. Sınav Kimlik Kartları olmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

Bu yönerge, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu'nun Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümüne ön kayıt ve özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

Yönerge Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne giriş 

için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, 

değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav 

sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili 

hükümleri kapsar. Sınavın düzenleme ve 

yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir. 

SINAV ÜST KURULU 

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 

Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav 

Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayıda oluşturur. 

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, 
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• 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, 

 

SINAV JÜRİSİ 

Görevleri şunlardır; 

1) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her 

aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir. 

 

2) Sınav jürisi gerektiğinde sınavla ilgili her türlü 

düzenleme ve değişiklik yapmaya yetkilidir. 

 

3) 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 

hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller 

kullanılacaktır: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYSP Puan 

Dağılımının 

Ortalaması 
= 

ÖYSP'lerin Toplamı 

Aday Sayısı 

ÖYSP Puanı 

Dağılımının 

Standart 

Sapması 

Aday Sayısı 

 

ÖYSP’lerin 

Karelerinin 

Toplamı 

ÖYSP'lerin 

Toplamının 

Karesi 

= Aday Sayısı - 1 
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ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 

bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı 

hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül 

kullanılacaktır: 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı  

(ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 

50, standart sapması 10'dur.  

4) Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme 

Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır:  

 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı için 

aday Spor Lisesi'nden geliyorsa) 

 

YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xYGS-

P)+(0,03xOBP) 

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı için 

aday Genel Listenin Sosyal Bilimler alanından 

geliyorsa) 

 

YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xYGS-P) 
 

5) 2015-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel 

yetenek sınav sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı 

programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş İle 

Meslek Yüksekokulları veya Açıkögretimiti 

kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016 - 

ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

Giriş Sınavı sonuçları Harran Üniversitesi internet 

sayfasında duyurulur. 

 10 x + 50 

Adayın 

ÖYSP 

Puanı 

ÖYSP Puan 

Dağılımının 

Ortalaması 

ÖYSP 

Standart 

Puanı 

(ÖYSP-SP) 

= 

ÖYSP Puan Dağılımının 

Standart Sapması 
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SINAV İTİRAZ KURULU 

İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından 

görevlendirilir. Kurulun görevleri sınavla ilgili her 

türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Jüri 

kararları hariç, sınavla ilgili her türlü itirazlar Ziraat 

Bankası Şanlıurfa merkez şubesine IBAN:TR 88 

0001 0002 5345 3868 1250 01 nolu Harran 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı 

hesabına Beden Eğitimi ve Spor açıklamalı olarak 

100 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav İtiraz 

Kurulu Sekreterliğine yapılacaktır. Aday itirazını 

sınava girdiği gün yapmak zorundadır. İtirazın haklı 

bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Harran 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne Özel 

Yetenek Sınavı ile Tablo 1 de belirtilen sayıda 

öğrenci alınacaktır. Bununla birlikte Tablo 2 de 

belirtilen sayıda milli sporcu alınacaktır. 

Tablo 1: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölüm Kontenjanları 

BÖLÜM I.ÖĞRETİM 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

KADIN ERKEK 

20 30 

TOPLAM 50 

 

Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Milli Sporcu Kontenjanları 

BÖLÜM I.ÖĞRETİM 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 
4 
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Tablo 3: Bireysel Sporlar Ek Puan Tablosu 

Kategori Puan 
Büyükler kategorisinde Milli olmak 100 
Genç ve Ümitler kategorisinde Milli olmak 90 
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 derece elde etmek, 

Yıldızlar kategorisinde milli olmak 80 

Gençler ve Ümitler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 derece 

elde etmek 
70 

Büyükler, Gençler ve Ümitler Türkiye Şampiyonasında 4-5-

6-7-8. Dereceleri olmak, yıldızlar kategorisinde ilk üç 

dereceyi almak 
60 

Not: Bireysel sporlarda en az 3 yıl süreyle lisans sahibi 

olmak gerekmektedir 

 Milli Eğitim Bakanlığından onaylı turnuva sonuç belgeleri ile ٭

oyuncuların turnuvada görev aldıklarını gösteren belgelerin 

aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim 

edilmesi zorunludur. 

 İlgili federasyonlardan oynadıkları lige ait belgelerin ve ٭٭

oyuncu hareketlerini gösteren belgelerin aslının kayıt sırasında 

getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. 

Tablo 4: Takım Sporları (Futbol) Ek Puan 

Tablosu 

Erkekler Puan 

Milli Süper Lig 100 

PTT 1. Lig 95 

2. Lig 90 

3. Lig (En Az 5 Maç Oynamış olmak) 85 

U21 – A2 – BAL Ligi – Elit U19-U17 

(İlk 11 de en az 5 maç oynamış olmak) 
80 

Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 70 

Akademi Liglerinin Her yaş kategorisi 

(Son 2 yılda ilk 11 de en az 5 maç 

oynamış olmak) 

60 

Amatör 6-10 yıl ara vermeden oynamış 

olmak (Lisanslı) 
40 

Amatör 3-5 yıl ara vermeden oynamış 

olmak (Lisanslı) 
20 

Amatör 2 yıl ara vermeden oynamış 

olmak (Lisanslı en az 5 maç oynamış 

olmak) 

10 

 

Kadınlar Puan 

Milli Süper Lig 100 

1. Lig (En Az 5 Maç Oynamış olmak) 90 

2. Lig (En Az 5 Maç Oynamış olmak) 85 

3. Lig (En Az 5 Maç Oynamış olmak) 80 

Gençlerde ve yıldızlarda Türkiye 

Şampiyonasında İlk 3 
70 
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Tablo 5: Takım Sporları (Voleybol) Ek Puan 

Tablosu 

 Puan 

Milli olmak ve 1. Ligde oynamak 100 

1. 2 lig ve milli takım kadrosuna 

çağrılmak 

2. Genç milli olmak 

3. 1.Ligde yer alan takımların gençler 

takımında oynamak 

95 

Gençler şampiyonasında 1., 2., 3. 

olmak 
90 

Okul sporları uluslararası 

müsabakalarda 1., 2., 3. olmak 
80 

3.Ligde oynamak **** 70 

Bölgesel lige oynamak **** 50 

5-10 yıl arası lisans sahibi olmak *** 40 

3-5 yıl arası lisans sahibi olmak ** 20 

2 yıl lisans sahibi olmak * 10 

*En az toplam 10 maçta ilk 6 da oynamış olmak 

**En az toplam 15 maçta ilk 6 da oynamış olmak 

***En az toplam 20 maçta ilk 6 da oynamış olmak 

**** Kendi gurubunda play off’lara kalmayı hak edip en az 5 

maçta ilk 6 da oynamış olmak 

 

Tablo 6: Takım Sporları Ek Puan Tablosu 

BASKETBOL HENTBOL Puan 

Milli olmak ve 1. ligde 

oynamak** 
Milli olmak, Federasyonun En 

üst liginde oynamak** 
100 

2. lig ve milli takım kadrosuna 

çağrılmak,  

Genç Milli olmak ** 

1. Ligde yer alan takımların 

Gençler Liginde oynamış 

olmak** 

Milli Takım Kadrosuna 

çağrılmak, Genç Milli olmak 

** 90 

Gençler Türkiye şampiyonasında 

1., 2. ve 3. olmak 

Gençler Türkiye 

şampiyonasında 1., 2. ve 3. 

Olmak** 

80 

Okul Sporları Uluslararası Müsabakalarda l., 2., 3. olmak* 

70 3.Lig de oynamak (En Az 10 

Maç Oynamış olmak) 
1. Lig de oynamak (En Az 5 

Maç Oynamış olmak) 

Bölgesel Ligde oynamak (En Az 

10 Maç Oynamış olmak) 

2. Lig de oynamak (En Az 5 

Maç Oynamış olmak) 
60 

5-10 yıl arası lisans sahibi olmak 

(En Az 10 Maç Oynamış olmak) 

5-10 yıl arası lisans sahibi 

olmak (En Az 5 Maç Oynamış 

olmak) 

50 

3-4 yıl arası lisans sahibi olmak 

(En Az 10 Maç Oynamış olmak) 

3-4 yıl arası lisans sahibi 

olmak (En Az 5 Maç Oynamış 

olmak) 

20 

2 yıl lisans sahibi olmak (En Az 

10 Maç Oynamış olmak) 

2 yıl lisans sahibi olmak (En 

Az 5 Maç Oynamış olmak) 
10 
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Not: Tüm Branşlarda toplam Lisans Yılı ara verme 

durumunda ara verilen yıllardan sonraki dönem 

geçerlidir. 

* Milli Eğitim Bakanlığından onaylı turnuva sonuç 

belgeleri ile oyuncuların turnuvada görev aldıklarını 

gösteren belgelerin aslının kayıt sırasında getirilmesi 

ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. 

** İlgili federasyonlardan oynadıkları lige ait 

belgelerin ve oyuncu hareketlerini gösteren belgelerin 

aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt 

görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. 

*** İl temsilcilikleri ve Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu yetkilileri tarafından imzalanmış 

sporcuların oynadıkları lige ait belgeleri ve oyuncu 

hareketlerini gösteren belgelerin aslının kayıt 

sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim 

edilmesi zorunludur. 

**** Tüm Belgelerde ıslak imza olması zorunludur. 

Not: Adaylar sporcu özgeçmişlerini belgelemek 

zorundadır. Belgesi eksik veya hatalı olan aday 

sınava alınmaz ve başvuruları geçersiz sayılır. 

Başvuru yapan adaylar sporcu özgeçmişi puanı 

tablosundaki (Tablo3 ve Tablo 4-5-6) koşullara 

uyduğunu belgeledikleri takdirde karşısındaki uygun 

sporcu özgeçmiş puanını (SÖP) alırlar. Sporcu 

özgeçmişi puanı aday tarafından sunulan belgelere 

göre sınav komisyonunca incelenerek belirlenir. 

Programa başvuru yapmak için sporcu özgeçmişi 

puanına sahip olmak zorunlu değildir. Durumlarını 

belgelemeyenlere, geçersiz belge ile başvuranlara 

veya Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesi dışında 

faaliyet gösteren spor dallarına ve sporcu özgeçmişi 

olmayanlara sporcu özgeçmişi puanı verilmez. 

Sporcu özgeçmişi olmayan adayların sporcu 

özgeçmişi puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanır. 

Tablo 7: Milli Sporcular İçin Puanlama Tablosu 

KATEGORİ Puan 

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek 100 

Büyükler kategorisinde Dünya ve Avrupa 

Şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek 
90 
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Akdeniz Oyunlarında, Üniversite Oyunlarında ve 

Gençler, Dünya, Avrupa Şampiyonalarında 

ülkemizi temsil etmek 
70 

Uluslar arası federasyonlarca düzenlenecek 

olimpiyatlara katılmayı hedefleyen kalifikasyon, 

kota ve championship vb. müsabakalarında 

1,2,3,4,5 olma 

60 

A, B, Genç ve Ümit Milli olmak 50 

NOT: Puanların eşit olması halinde adayların 2016 - 

YGS puanları dikkate alınacaktır. 

* Milli Sporcu Kontenjanında Erkek-Kadın sporcu 

ayrımı yapılmayacaktır. 

 

ÖN KAYIT VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1- Başvuru için Aday T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı 

olmak, 

2- Adayın Konuşma, Sağlık ve Fiziksel herhangi bir 

engelinin bulunmaması, 

3- 2016 yılında YGS sınavına girmiş olanlardan Spor 

alan / kol bölümleri mezunları ile milli sporculardan 

en az 165.000 puan almış ve spor alan / kol bölümleri 

mezunları dışında kalanlardan en az 180.000 puan 

almış (Yabancı dil hariç herhangi puan türünden biri) 

adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir. 

 

 

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecek 

matbu dilekçe aday tarafından doldurulacaktır.) 

2- 2016 YGS sonuç belgesi 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6, Adaya ait 

fotoğraf, son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıta-bilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

4- Sağlık kurumlarından alınmış Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarına 

girmesinde sakınca olmadığını belirtir rapor. 

5- Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı kayıt 

esnasında ibraz edilecektir.) 

6- Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı 

fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir.) 

Mezun olma durumunda olanların ise okul 

Müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir 

belge getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir 

Yükseköğretim Kurumunda öğrenim görmekte 

olanlar okullarından alacakları öğrenci belgeleri ve 
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lise diplomasının onaylı sureti ile müracaat 

edebilecek 

Başvuru Adresi: Harran Üniversitesi, Osmanbey 

Kampüsü, Mardin Yolu, Mehmet Arabacı Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ŞANLIURFA 

Tel: 0414-318 3489 

Faks: 0414-318 3845 

 

KESİN KAYIT 

Özel yetenek sınavı sonunda, adayın elde ettiği 

yerleştirme puanı (YP) en yüksek puanı alan adaydan 

başlayarak sıralama yapılır. 

Asıl listeye giren adayların kayıtları 19-23 Eylül 2016 

tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. 2016 YGS sonuç belgesi 

2. Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı 

3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı 

sureti 

4. 1993 ve daha önceki doğumlu erkek adayların 

bağlı bulunduğu askerlik şubelerine uğrayarak 

askerlikle ilgili kayıtlarında sakınca olmadığına dair 

belge getirmektedir. 

5. 12 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde 

çekilmiş 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf). 

6. Sağlık Raporu ("Beden Eğitimi ve Spor Yükse-

kokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık 

Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır" 

ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış 

heyet raporu). 

Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Genel Açıklamalar 

Tablo 8: Özel Yetenek Sınavı Aşamaları ve Etki 

Yüzdeleri 

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ YÜZDE (%) DAĞILIMI 

BİRİNCİ AŞAMA İKİNCİ AŞAMA  

Test Türü Ağırlığı Test Türü Ağırlığı Test Türü Ağırlığı Toplam 

Puan 

30 mt koşu 

testi 

%40 Beceri ve 

koordinasyon 

%45 Sporcu 

Özgeçmişi 

%15 100 

Sınavlar iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama 

sonunda Tablo 3 te belirtilen kontenjan sayısı kadar 

aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. 
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Tablo 9: İkinci Aşamaya Katılacak Aday Sayıları 

BEDEN EGITIMI VE SPOR  

ÖĞRETMENLİĞİ BOLUMU 

KADIN 80* 

ERKEK 120* 

TOPLAM 200 

*(Bölüme alınacak öğrenci sayısının 4 katı) 

ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ 

1.AŞAMA 30 METRE KOŞUSU ELEME TESTİ 

Yetenek sınavının 1. aşaması 30 metre sürat koşusu 

testinden oluşur. Sınava girecek adaylar başlangıç ve 

bitişinde elektronik fotosel olan 30 metrelik mesafeyi 

koşarlar. Adaylar başlangıç fotoselinin 1,5 m 

gerisinden çıkış yaparlar. Tüm adaylara bu aşamada 

2 hak verilir. Adayların koştukları en iyi derece 

değerlendirmeye alınır. Bu testin sınavdaki ağırlığı 

%40 tır. Tüm adaylar koştuktan sonra erkeklerde en 

iyi 120. derece ve bayanlarda en iyi 80. derece ikinci 

aşamaya girmeye hak kazanır. Erkeklerde 120. ve 

Bayanlarda 80. Adayla aynı dereceye sahip tüm 

adaylar ikinci aşamaya kalmaya hak kazanmış olur. 

2. AŞAMA BECERİ VE KOORDİNASYON 

TESTİ 

Bu aşama adayların Beceri-Koordinasyon 

yeteneklerini ölçen bir uygulama olup testin sınav 

içerisindeki toplam ağılığı % 45'tır. İkinci aşama 

koordinasyon testinde adaylara iki hak verilir ve 

adayın elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye 

alınır. Elektrik veya elektronik sistemler gibi dış 

etkenlerden kaynaklanan olumsuzluklarda adaya 

talebi doğrultusunda Sınav Jürisi kararı ile yeniden ek 

bir hak verilir. 

Şekil 1: Beceri Koordinasyon Testi 
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1. İSTASYON: (Engeller üzerinden sıçrama) 

Elektronik kronometrenin bulunduğu kapıdan 

geçerek parkura giriş yapan aday, aralarında 1.30 mt. 

mesafe bulunan 5 adet engelin (Erkekler 80 cm, 

bayanlar 70 cm) üzerinden çift veya tek ayakla 

sıçrayarak geçer. Eğer aday bu geçiş sırasında engel 

ya da engellerden bazılarını devirecek olursa, 

devirdiği engel ya da engelleri adayın kendisi uygun 

konuma getirdikten sonra tekrar üzerinden sıçrayarak 

parkura devam eder. 
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2. İSTASYON: (Basketbolda dripling ile slalom) 

Engeller üzerinden sıçrama istasyonunu bitiren aday 

işaretli bölgede bulunan huninin arkasından 

döndükten sonra; kasa içerisinde bulunan basketbol 

topunu alır. Belirlenen başlama çizgisi öncesinde 

topu yere vurmak şartı ile dikmeler arasından top 

sürmeye başlar. Bitiş çizgisi sonrasında, bir kez daha 

topu yere vurarak topu eline alır, koşarak kasaya 

götürür ve bırakır. Çizgi ihlalleri yapılması, çift elle 

top sürülmesi, adayın bitişte topu kasaya 

bırakmaması veya kasaya bırakılan topun geri 

çıkması durumlarında adaylar basketbol istasyon 

görevlisi tarafından geri çağrılır ve hareketin 

doğrusunu yapılması istenir. 

3. İSTASYON: (Zig-zag sıçrama) Basketbol 

slalomunu bitiren aday; yüksekliği 40cm ve uzunluğu 

150 cm olan engel üzerinden sıçrama yapar. Adayın 

tercihine bağlı olarak sağ veya sol taraftan başlayarak 

çift veya tek ayak sağlı-sollu jimnastik barı üzerinden 

6 kez sıçrama yapar. Girişte ve bitirişte çift ayak 

basma zorunluluğu yoktur. 

4. Hareket yapılırken adayların dikkat etmesi 

gereken nokta her iki ayağında yere temas etmesidir. 

5. İSTASYON: (Ağırlıklarla koşu) Aday orta 

merkezdeki kasadan dambılları alarak 20 metre gidiş 

ve 20 metre dönüş olmak üzere toplam 40 metrelik 

mesafeyi elinde ağırlıklarla (erkeklerde her elde 5 kg, 

bayanlarda her elde 3 kg dambıl) koşar. Adaylar 

koşuyu bitirir bitirmez ellerindeki ağırlıkları aldıkları 

kasaya koyarak istasyonu tamamlamış olurlar. 

6. İSTASYON: (Engel geçişi) Adaylar aralarında 

130 cm mesafe bulunan 30 cm yüksekliğindeki 4 adet 

engelin üzerinden çift veya tek ayakla sıçrayarak 

geçer. Eğer aday bu geçiş sırasında engel ya da 

engellerden bazılarını devirecek olursa, devirdiği 

engel ya da engelleri adayın kendisi uygun konuma 

getirdikten sonra tekrar üzerinden sıçrayarak parkura 

devam eder. 

7. İSTASYON: (Denge tahtası) Adaylar 75 cm 

yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. Denge 

tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu 

tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge 

tahtası üzerinde belirlenmiş olan başlangıç çizgisine 

veya öncesine ve bitiş için işaretlenmiş olan çizginin 

üzerine veya sonrasına basmak zorundadır. Aday 

denge tahtasından düştüğü takdirde denge tahtasının 

başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan 

başlar. Denge tahtasını tamamlayan aday elektronik 

fotosel çubuklarının arasından geçerek beceri ve 

koordinasyon parkurunu tamamlayacaktır. 
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8. İSTASYON: (Öne takla) Denge tahtasını geçen 

aday, minderde serbest şekilde öne doğru bir takla 

atacaktır. Hareket yanlış veya eksik yapıldığı takdirde 

görevli öğretim elemanının uyarısı ile minderin 

başından taklayı tekrarlayacaktır. 

 

YEDEK LİSTENİN OLUŞUMU VE KAYIT 

İŞLEMİ 

2016-2017 akademik Yılında Yüksekokulumuz 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne ön 

kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile kesin kayıt 

hakkını kazandığı halde kayıt yaptırmayan 

adaylardan dolayı kontenjan açığı oluştuğunda, yedek 

listeden alınacak öğrencilerin aşağıda verilen bilgileri 

dikkate almaları gerekmektedir. 

1. Asıl Listeden kazananların kesin kayıtları 19-21 

Eylül 2016 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde 

yapılacaktır. 

2. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 

kontenjan açığı kaldığı takdirde, yedek listede 

bulunan tüm adaylar eksik kontenjandan yararlanmak 

için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 22 Eylül 2016 

Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvuruda 

bulunabilecektir. Yedek listesinde bulunan ve dilekçe 

ile başvuran adaylar, yedek listesindeki başarı 

sırasına göre boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek 

ve aynı gün saat 17.00'den sonra Öğrenci işleri Daire 

Başkanlığınca www.harran.edu.tr web sitesi 

duyurular bölümünde ilan edilecektir. Yedek Listede 

olup, dilekçe ile başvuru yapmayan adayların yedek 

listesindeki başarı sırası dikkate alınmayacaktır. 

Yedek listeden kazanan öğrencilerin kayıtları ise 23 

Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar 

yapılacaktır. 

3. Asıl listeden kazananlardan yukarıda belirtilen 

kayıt günlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar ve yedek 

listeden kazananlardan dilekçe ile müracaat 

etmeyenler kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığınca belirlenen tarihte müracaat eden 

ye-deklerden puan sıralamasına göre kayıt hakkı 

kazanan yedeklerde kayıt yaptırmazsa kontenjan 

açığı kalsa bile yeni liste ilan edilmeyecektir. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

1- Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya 

elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde 

kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda bir 

hakkını kullanmış kabul edilir ve koşu zamanı kayıt 

edilmez. İkinci hakkında da yukarıdaki hatalardan 

birini tekrarlaması halinde adayın bu teste ait standart 

puanı 0 (sıfır) kabul edilir. 

2- Adayın istasyonlardan herhangi birinde 

ekipmanlara zarar vermesi, yerlerini değiştirmesi, 

düşürmesi durumunda; yerini değiştirdiği/ düşürdüğü 

ekipmanı düzelterek koşuya devam etmesi gerekir. 

3- Aday ekipmana kullanılamayacak düzeyde zarar 

verdiğinde adayın o hakkı kullanılmış sayılır. 

4- Hata komutuna rağmen düzeltmeden koşmaya 

devam eden aday bir hakkını kullanmış kabul edilir 

ve koşu zamanı kayıt edilmez. 

5- Adayların; giriş ve/veya çıkış fotoseli arasından 

geçmediği, yazılı-sözlü kurallara uymadığı, uyarılara 

rağmen parkuru uygun bir şekilde tamamlamadığı ve 

kasıtlı olarak ekipmanlara zarar verdiği hallerde, 

sınavı sonlandırılacak ve diskalifiye edilecektir. 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Bu yönergede bulunmayan konularda ve olası 

durumlarda Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu 

yetkilidir. 

İLETİŞİM 

Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Mardin 

Yolu, Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor 

Yükse-kokulu, ŞANLIURFA 

Tel: 0414-318 3489 

Faks: 0414-318 3845 
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