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Sevgili Adaylar, 

Genç, dinamik, çağdaş, aynı zamanda bilimsel birikimli bir üniversite olan Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi, modern eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinimlerini gözeterek 

eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve 

insanlığa hizmet etmek misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizi çağdaş uygarlık 

seviyesinin üzerine çıkarmaya katkıda bulunmak, bilimsel özerkliğe sahip, öğrencisi, idari ve 

akademik personeliyle katılımcılığın sağlandığı, hoşgörülü, ifade özgürlüğünün teminat altına alındığı, 

sürekli yenilenen, şeffaf, modern ve şehriyle bütünleşmiş bir üniversiteyi hayata geçirmek temel 

hedeflerimizdendir. 

Eğitim ve bilimsel araştırma etkinliklerini günümüz teknolojileri ile destekleyen, ürettiği 

bilginin paylaşılmasına yönelik olarak bilişim kültürünü yaygınlaştıran, sorumluluğu paylaşarak etkin 

bir özgürlük ortamı oluşturan Üniversitemiz, çağdaş bir üniversite olma yolunda emin adımlarla 

yürümektedir. Üniversitemiz, geleceğin güvencesi olarak gençlerimize çağın gerektirdiği 

teknolojilerin kullanıldığı ortamlarda eğitim-öğretim vermektedir. Bunun yanı sıra bilim, kültür, sanat 

ve spor faaliyetlerine gerekli destekleri sağlayarak, sizleri yaşama hazırlamak, sağlıklı, mutlu ve 

başarılı bir hayat sürdürmeniz için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak 

misyonumuzun en önemli parçasını oluşturmaktadır. Genç ve dinamik kadrosuyla 2018 yılından 

itibaren yarının sporcu, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerini yetiştirmek için var gücü çalışan 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun özel yetenek sınavlarında sizlere başarılar diliyorum. 

2020-2021 akademik yılında siz genç arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN 

Rektör 
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GENEL BİLGİLER 
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Yüksekokulumuz   13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

Bakanlar kurulu Kararı ile kurulmuştur. 15/01/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

toplantısında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bünyesinde; 

o  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 

o  Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

o  Spor Yöneticiliği Bölümü açılması uygun görülmüştür. 

 Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve 

II. öğretimine 2018–2019 öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 

Yüksekokulumuzda tüm bölüm ve programlar için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı 

yapılmakta olup Beden Eğitimi ve Spor 40, Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim Bölümüne 50 ve 

Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim Bölümüne 40 olmak üzere toplam 130 öğrenci alınmaktadır.  

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda öğretmenlik hakkını elde etmektedirler. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

mezunları sporla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında antrenörlük ve sportif eğitim 

uzmanlığı yapabildikleri gibi, Formasyon sertifika programına katıldıkları takdirde öğretmenlik 

atamasına hak kazanabilmektedirler. 

Yüksekokulumuzun amacı, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş düzeyde 

bilimsel ve özgür düşünce ile araştırma yeteneğine sahip sağduyulu, bilinçli, toplumun sosyal ve 

kültürel sorularına çözüm üretecek yeterliliklere sahip insan kaynağı yetiştirmektir. 

Yüksekokulumuz, Kilis şehir merkezinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsü içinde yer 

almaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetimi 
Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN Yüksekokul Müdürü 

Dr. Öğ. Üyesi Ubeyde GÜLNAR Müdür Yardımcısı  

Doç. Dr. Önder KARAKOÇ Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı 

Kamil VURMAN Yüksekokul Sekreteri 
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ÖZEL YETENEK SINAV BİLGİLERİ 
 

Amaç ve Kapsam 
Bu kılavuz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Özel 

Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde 

kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanış, planlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. 

Kılavuzun hazırlanmasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı 

“Sınav Yönergesi” esas alınmıştır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde 

değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) yapma hakkına sahiptir. 

Kurullar 
Sınav Üst Kurulu  

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN  (Rektör Yardımcısı) 

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN   (Yüksekokul Müdürü)  

Dr. Öğr. Üyesi Übeyde GÜLNAR (Y. Müdür Yardımcısı)  

Sınav Yürütme Kurulu 

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN  (Başkan) 

Dr. Öğr. Üyesi. Übeyde GÜLNAR (Başkan Yardımcısı)  

Doç. Dr. Önder KARAKOÇ  (Başkan Yardımcısı) 

Dr. Öğr. Üyesi. Ali Kemal TAŞKIN (Üye)  

DR. Öğr. Üyesi Berna KARAKOÇ (Üye)  

Tanımlar:  

T.Y.T-P: 2020 TYT Puanı 

O.B.P: Orta Öğretim Başarı Puanı 

Ö.Y.S.P: Özel Yetenek Sınav Puanı 

Ö.Y.S.P-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı 

K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

B.E.S.Y.O: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

REKTÖRLÜK: Türkiye Cumhuriyeti Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 
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ÖNEMLİ TARİHLER 
İŞLEMLER TARİH 

Sınav ile İlgili Aday Bilgilendirme web Sayfası http://besyo.kilis.edu.tr/ 

Online Ön Kayıt Başvuru İşlemleri 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 

Sınav Öncesi Sınav Tarihleri İle İlgili İlan 7 Eylül 2020 

Branş Sınavları Tarihi 09-10 Eylül 2020 

Engelli Aday Sınav Tarihi 11 Eylül 2020 

Koordinasyon Parkuru Sınav Tarihi 14 Eylül 2020  

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi Sınav sonucu ilanından 1 iş günü sonrası 

Kesin Kayıt 21 Eylül 2020 – 24 Eylül 2020 

Yedek kayıt İlanı 25 Eylül 2020 

Yedek Kayıt 1 Ekim 2020 

 
ÖNEMLİ NOT: Tüm tarihler ve sınav sistemi pandemi sürecine bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. Güncel durum için http://besyo.kilis.edu.tr/ web 
sayfamızı takip ediniz. 
 
Başvuru İçin Gerekli Şartlar 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. En az Lise mezunu olmak, 

3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak. 

4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinden, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim 

bölümlerine başvuracak adayların ve 1. Dereceden Şehit-Gazi yakınlarının; 2020-TYT puanının en 

az 150, Milli Sporcu adayların 150, engelli adayların ise 100 puan ve üzeri olması gerekir. 

5. Başvuru yapacak olan tüm adayların, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümüne başvuru 

yapabilmeleri için 2020-TYT veya Y-TYT puanı başarı sıralamasında ilk 800000 kişi arasına 

girmiş olması gerekmektedir.  

6. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 

http://besyo.kilis.edu.tr/
http://besyo.kilis.edu.tr/
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2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Sınava girerken beyan edilecek belgeler 
1- Kimlik belgesinin aslı 

2- Tüm adaylardan “ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu” belirten ve Beden Eğitimi ve Spor Özel 

Yetenek sınava girmesinde sakınca olmadığını belirten sağlık raporu;  

3- Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 

yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, 

dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel 

durumlarını belirten “engelli sağlık kurulu raporu” istenmektedir. 

4- Milli sporcuların A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (13 

Haziran 2020 Resmi Gazete Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkındaki 

yönetmelik gereği alınan belgeler) ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı belgeler 

geçerlidir. (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir). 

5- 1. Dereceden Şehit-Gazi Yakını olduğuna dair resmi belge.  

6- Adaylara sınava giriş tşörtleri sınava giriş anında yukarıdaki belgeler alınırken verilecektir. 

Adayın online kayıt bilgileri kesin kayıtta ibraz ettiği belgelerin uyuşmaması ve ibraz edilen 

belgelerde yasa dışı herhangi bir sahtecilik durumu ile karşılaşıldığında, aday sınavı kazanmış 

olsa dahi kaydı yapılmayacak kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında 

kanuni işlem yapılacaktır. 

Kontenjanı dolmayan bölümlerin ve asil listede yer alıp da kayıt yaptırmayan adayların 

yerine yedek adaylar çağırılmaktadır. Yedek listeler asil kontenjanına giremeyen adaylardan 

oluşturulmaktadır. Yedek adayların yerleştirilmesi, yerleştirme puanına göre sıralanan yedek 

adaylar arasından http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinde belirtilen yer ve saatte hazır bulunan yedek 

adaylara çağrı yapılarak yerleştirme olacaktır. Bundan dolayı yedek adayların 

http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinde belirtilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. İsmi 

okunan yedek aday ismi okunduğunda kayıt yerinde yok ise kayıt hakkını kaybetmiş olacak ve 

kayıt hakkı sırası gelen diğer yedek adaya geçecektir. Asil liste kontenjanı doluncaya kadar 

yerleştirme işlemi böyle devam edecektir. Sırası gelen yedek aday başvuru evraklarının tamamını 

yanında bulundurmak zorundadır. Başvuru evrakları eksik ya da hatalı olan adayın asil kaydı 

kesinlikle yapılmayacak ve kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır. Sistemde başka Lisans 

programında kayıtlı gözüken öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı olduğu lisans 

programından kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde sistemsel olarak kayıt 

yaptıramayacaklardır. 

 

http://besyo.kilis.edu.tr/
http://besyo.kilis.edu.tr/
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Önemli Konular 

• Özel yetenek sınavı ile ilgili tüm duyurular http://besyo.kilis.edu.tr/  adresinden yapılacaktır. 

Adayların bu adresin dışında yapılacak duyuruları dikkate almamaları önemle duyurulur.  

• Sınav kapalı spor salonunda randevu sistemi ile yapılacaktır. 

• Adaylar kampüsü içerisine 20 şerli gruplar halinde alınacaktır. 

• Adayların maske takma zorunluluğu olacaktır. Adaylar maskelerini sadece sınava giriş 

esnasında çıkaracaklardır. 

• Adayların kampüs dışından sınav alanına geliş ve gidişlerinde sosyal mesafe 

uygulamasına dikkat edilmesi amacıyla görevli personel bulunacaktır. 

• Sınavı biten adayların vakit kaybettirilmeden kampüs dışına sevk ve idaresi yine 

görevli personel ile sağlanacaktır.  

• Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 

sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır. 

• Adaylar sınav süresince sınav kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet 

belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Adayların kılavuzda belirtilen 

sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. Her aday 

ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır. Sınav kurulunca uygun 

görülecek mazeretler nedeniyle aday, uygun görülen gün ve sırada sınava alınabilir. 

• Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında 

belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. Belirtilen 

kontenjanların herhangi birinde yaşanacak aksaklıklarda (başvuru eksikliği, 

kontenjanın boş kalması vb.) sınav üst kurulunun uygun gördüğü diğer kontenjanlara 

aktarım yapılır. 

• Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya 

bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. Sınav öncesinde ve 

sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

• Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, sınav kurulu, 

görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, 

sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit edilen 

adaylar, sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecektir ve gerekli görüldüğü 

takdirde haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

http://besyo.kilis.edu.tr/
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KONTENJANLAR 
Genel Kontenjanlar 

  
 

BÖLÜMLER 

 
 

Erkek 

 
 

Kadın 

 
 

Milli* 

 
 

Engelli 

 
Şehit-Gazi 
Yakınları 

 
 

TOPLAM 

 
Beden Eğitimi ve 

Spor  

 
15 

 
15 

 
4 (2 Erkek, 
     2 Kadın) 

 
4 (2 Erkek, 
     2 Kadın) 

 
2 (1 Erkek, 

      1 Kadın) 

 
40 

 
Antrenörlük Eğitimi 

(I.Ö.) 

 
20 

 
20 

 
4 (2 Erkek, 
    2 Kadın) 

 
4 (2 Erkek, 
 2 Kadın) 

 
2 (1 Erkek, 
   1 Kadın) 

 
50 

 
Antrenörlük Eğitimi 

(II. Ö.) 

 
15 

 
15 

 
4 (2 Erkek, 
    2 Kadın) 

 
4 (2 Erkek, 
 2 Kadın) 

 
2 (1 Erkek, 
   1 Kadın) 

 
40 

 
  Branşlara Göre Kontenjan Dağılımı 

 
  

Beden eğitimi ve 
spor bölümü 

 
Antrenörlük 

eğitimi I. Öğretim 

 
Antrenörlük 

eğitimi II. öğretim 

 
Açıklamalar 

 
Branşlar Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın  

Kort Tenisi 0 0 0 0 2 0 --- 

Hentbol  0 1 0 3 0 3 --- 

Judo  0 0 2 0 2 0 --- 

Halk oyunları 2 0 2 0 2 0 --- 
 

Voleybol 
 

0 2 0 2 0 2 --- 

Badminton 
 

0 0 2 0 0 0 --- 

Koordinasyon Testi 
Parkuru 

 
13 

 
12 

 
14 

 
15 

 
9 

 
10 

 
--- 

 
TOPLAM  

 
15 

 
15 

 
20 

 
20 

 
15 

 
15 

 
--- 

NOT: Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan adaylar, Uzmanlık Dalı Alanı olarak Yüksek Okul 

Kurulunun açmış olduğu branşlardan birini seçmek zorunluluğunu kabul etmiş sayılırlar. 

Önemli: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri için toplam kontenjanın %20 lik kısmını 

oluşturan Kort Tenisi, Hentbol, Judo, Halk Oyunları, Voleybol ve Badminton Branşlarından 

herhangi birini tercih eden adaylar koordinasyon testi parkuru sınavına girmeyecek olup sadece 

seçmiş olduğu branşın sınavına girecektir. Koordinasyon testi parkurunu tercih eden adaylar ise; 

branş sınavına girmeyecek, sadece koordinasyon testi parkuru sınavına gireceklerdir. Koordinasyon 

testi parkuru sınavında her adaya 2 hak verilecek ve en iyi derecesi koordinasyon testi parkur 

derecesi olarak değerlendirmeye alınacaktır.  
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ÖZEL YETENEK SINAVI  

KOORDİNASYON TESTİ PARKURU 
 

Koordinasyon testi parkuru sınavına, branş seçiminde sadece koordinasyon testi parkurunu 

seçen adaylar gireceklerdir. Koordinasyon testi parkuru sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir 

ve en iyi derecesi değerlendirmeye alınacaktır. Ancak teknik nedenlerden ötürü test skoru elde 

edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalardan ötürü Sınav Kurulu kararıyla 

adaya bir hak daha verilir.  

Test skorları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama 

kararı adaya aittir. Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin 

durması gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi halinde 

elektronik kronometre durmayacak ve süre devam edebilir. Bu tür durumlardan adayın kendisi 

sorumludur, fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi durdurmak zorundadır. 

Koordinasyon testi parkuru esnasında ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat aday parkur 

esnasında hata yaptığında, görevli öğretim elemanı tarafından uyarılıp hata yaptığı noktaya tekrar 

dönerek, hareketin doğrusunu yaptıktan sonra parkura devam etmek zorundadır. Aksi halde adayın 

yapmış olduğu parkur derecesi değerlendirmeye alınmaz ve 1 deneme hakkını kaybetmiş olur. 

İstasyonların uygulanması sırasında masa hakemleri, hatanın gözden kaçtığı durumlarda, istasyon 

hakemlerine müdahale etme hakkına sahiptir.  

Koordinasyon testi parkuru sonunda adaylar bay ve kadın ayrı ayrı olmak üzere elde ettikleri 

sürelerin değerlendirilmesi neticesinde en iyiden en kötüye doğru sıralanacaktır. Sıralama 

sonunda, en iyi dereceyi yapan ve ilgili programın kontenjanın 3 katı aday Yerleştirme Puanı 

için değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirmeye alınacak adaylar arasında derece ve puan 

eşitliği durumunda sırasıyla TYT ve OBP dikkate alınacaktır. 
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Koordinasyon Testi Parkuru 
 

 

 
 
 
NOT: Adaylar koordinasyon testi parkurunu yukarıda belirtilen şekilde olduğu gibi, A noktasındaki 

başlangıç fotoselinden geçerek E noktasına, E noktasından etrafından geçerek B noktasına, B 

noktasının etrafından geçerek C noktasına, C noktasından etrafından geçip tekrar ortadaki E noktasına, 

E noktasının etrafından da geçerek D noktasına ilerleyecek; D noktasının etrafından geçtikten sonra ise 

tekrar başlangıç pozisyonundaki, A noktasında bulunan bitiriş fotoselinden çıkarak koordinasyon testi 

parkurunu tamamlayacaklardır.   
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BRANŞ SINAVLARI 
 

Branş Sınavları İle İlgili Önemli Açıklamalar: 

1. Her aday sadece seçmiş olduğu branşın sınavına girecek ve genel koordinasyon testi sınavına 

girmeyecektir. 

2. Seçilen branşın tekniğine uygun yapılmayan hareketler o hareketin puan değerlendirmesine 

alınmaz. Teknik özelliği yanlış olan hareketler puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

3. Branş sınavlarına giren adaylardan Badminton, Voleybol ve Hentbol branşını seçen adaylar 

seçtiği branşın maç gözleminden en az 30 (Otuz) puan almak zorundadırlar. Maç gözleminden 

30 (Otuz) puanın altında alan adaylar yerleştirme puanı hesaplamasında değerlendirmeye 

alınmazlar. 

4. Branş sınavına giren adaylardan Halk oyunları, Kort Tenisi ve Judo branşını seçen adaylar, 

seçtiği branş sınavından toplamda en az 60 (Altmış) almak zorundadırlar. Seçtiği branş 

sınavından toplamda 60 (Altmış) puanın altında alan adaylar yerleştirme puanı 

hesaplamasında değerlendirmeye alınmazlar.  

5. Branş kontenjanlarında maç gözlemi için aday seçimi yapılırken adayların müsabaka 

esnasında uygulamış oldukları teknikler ve oynamış oldukları pozisyonlar dikkate alınacaktır. 

6. Branş sınavına giren adayların girmiş olduğu branş sınavında, seçmiş olduğu branşın 

yeterliliklerine istenilen düzeyde sahip olduğu gözlenmemiş ise o branşın kontenjanı boş olsa 

dahi yeterli görülmeyen adaylar başarısız sayılacaklar ve yerleştirme puanı değerlendirmesine 

tabii tutulmayacaklardır. Örneğin; kadın hentbol branşının kontenjanı toplamda 6 kişidir. 

Hentbol branşını 50 tane kadın adayın seçtiği düşünülürse, hentbol branşını seçen 50 

tane kadın adaydan sınavın sonucunda o branşın gerektirdiği yetenek ve becerilere sahip 

sadece 3 kadın aday gözlenmiş ise sadece 3 kadın aday yerleştirme puanı hesaplamasına 

dâhil edilecek ve 3 kontenjan boş kalacaktır. Boş kalan bu kontenjanlar sınav üst 

kurulunun uygun gördüğü diğer kontenjanlara aktarılacaktır. Bu uygulama geri kalan 

Voleybol, Kort Tenisi, Badminton, Judo ve Halk oyunları branşlarının tümü için 

geçerlidir. 
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HENTBOL BRANŞI SINAVI 
 

1. Paslaşma: (Temel Pas, Bilek Pası, Sıçrayarak Temel Pas): Adaylar karşılıklı olarak 

hentbolun temelini oluşturan temel pas, bilek pası ve sıçrayarak temel pasları uygularlar. Her 

aday tüm pas çeşitlerinde pas yapacaktır. (10 puan) 

2. 9 Metre Üzerinden 3 Adımla Sıçrayarak Kaleye Blok Üzeri Şut: Aday sahanın ortasından 

top sürerek gelir, 3 adıma girerek sıçrayarak 9 metrenin gerisinden ve blok üzerinden kaleye 

sıçrayarak atış yapar. Her aday 5 adet atış yapacaktır. (20 puan) 

3. Kanat Atışı: Adaylardan sağ elini kullananlar sol kanattan, sol elini kullananlar sağ kanattan 

5’ er tane kanat atışı yaparlar.  Adaylar burada besleyiciye verdikleri pası alarak şut atarlar. 

(10 puan) 

4. Hızlı Hücum Çıkışı ve Kale Atışı: Aday istediği kanat bölgesinden hızlı hücuma çıkar, 

Kalecinin atmış olduğu topu sürerek 9 m üzerinde bekleyen savunma oyuncusunun önüne çift 

düşerek kol çekme ve adım aldatması hareketini yaparak geçtikten sonra kaleye şut atışı yapar. 

Her aday 2 adet hızlı hücum yapacaktır. (10 puan) 

5. Maç Gözlemi: Adaylar en az 10 dakikalık oyun performansı sergileyeceklerdir. Takım 

kadroları adayların sıra numaralarından bağımsız olarak oluşturulacaktır. Takım kadrolarının 

oluşturulmasında adayların oynadıkları pozisyonlar göz önünde bulundurulacaktır. (50 Puan) 

Oyun performansı değerlendirme kriterleri: 

• Oynadığı pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilme 

• Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, reaksiyon.  

• Teknik ve taktik beceri. 

• Top tutma, top sürme, pas atma, adam eksiltme, aldatma vb. 

• Temel savunma ve hücum prensipleri 

Kaleciler için; 

• Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, hareketlilik, 

reaksiyon.  

• Hızlı hücuma çıkışlarda topu oyuna sokma ve uzun pas beceri tekniği. 

• Yanlardan ve cepheden gelen toplarda pozisyon alabilme tekniği. 
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JUDO BRANŞ SINAVI 
 

Branşa özgü teknikler uygulatılıp,  teknik değerlendirme jüri tarafından 100 (yüz) puan üzerinden 

yapılacaktır. Judo branşına başvuran adayların en az kahverengi kuşak belgesine sahip olmaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Not: Adaylar Judo sınavına gelirken Judo sporuna uygun kıyafetlerle geleceklerdir. 

 

 

AYAKTAKİ TEKNİKLER 

 

PUANLAR 

 

Uchi Komi (Teknik egzersiz) 

 

20 Puan 

 

Yaku soku geiko (Atışsız hareket halinde teknik çalışma) 

 

20 Puan 

 

Randori (Müsabaka ön hazırlık çalışması) 

 

20 Puan 

 

Kontra Teknikler 

 

20 Puan 

 

Konbine Teknikler 

 

20 Puan 

 

TOPLAM 

 

100 Puan 
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HALK OYUNLARI BRANŞ SINAVI 
 

 

 

1.BÖLÜM. (BİREYSEL SUNUM, YÖRE OYUNU) 

Aday komisyona; Türk Halk oyunları içerisinde her hangi bir yöre oyununu icra eder. Oyun yöresi 
adayın isteğine bağlıdır. Yöre oyunlarının icra ediliş biçimleri yörenin bütününde bir karakter arz eder. 
Aday oyun icrasında yöre karakteristiğinden ayrılmadan tavır ve estetik açısından maharetleri ölçüsünde 
kendini ifade eder ve bireysel sunumunu yapar. 
 

Toplam 20 Puan 
 

2.BÖLÜM. ( HAREKET ALGILAMA) 

Bu bölümde Adaylara çeşitli yörelere ait 3 farklı hareket gösterilecek ve adaylardan tekrar etmeleri 
istenilecektir. Aday hareketleri istenilen teknikte tam olarak yaptığı takdirde puan alacak yapamadığı 
veya yarım yaptığı takdirde puan alamayacaktır. 
 

1.Hareket 20 Puan 

2.Hareket 20 Puan 

3.Hareket 20 Puan 

Toplam 60 Puan 
 

3.BÖLÜM. ( DENGE-ESNEKLİK-FİZİK UYGUNLUK) 

Adaylara gösterilecek denge ve esnekliği adaylardan tekrar etmeleri istenilecektir. Aday gösterilecek 
denge ve esnekliği istenilen şekilde sürede tam olarak yaptığı takdirde puan alacak yapamadığı veya 
yarım yaptığı takdirde puan alamayacaktır. 
 

1.Denge 10 Puan 

2.Fizik-Esneklik 10 Puan 

Toplam 20 Puan 
 

 
GENEL PUANLAMA  

BİREYSEL SUNUM (YÖRE OYUNU) 20 Puan 

HAREKET ALGILAMA 60 Puan 

DENGE-ESNEKLİK-FİZİK UYGUNLUK   20 Puan 

TOPLAM 100 Puan 
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BADMİNTON BRANŞI SINAVI 
 
1. AŞAMA: Temel Tekniklerin Uygulanması: Bu bölümde aday, kendisine besleyici 

tarafından atılan toplara aşağıda belirtilen temel tekniklerin uygulamasını yapacaktır. Burada 
adayın atışları yaparken her atışın uygulanış tekniği ve atışların kalitesine bakılacak ve tekniğe 
uygun olmayan atışlar o atışlara puan verilmeyecektir. 
 

 Forehand Yüksek Servis 2 adet (5 Puan) 
 

 
 Backhand Kısa Servis 2 adet (5 Puan) 

 
 Smaç Vuruşu 2 adet (10 Puan) 
 

 
 Drop Vuruşu 2 adet (10 Puan) 
 
 

 
 
 Net Drop Vuruşu 2 adet (10 Puan) 
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Badminton Drill (alıştırma) Uygulaması (10 Puan) 

Besleyicinin atacağı top sırası numaralar halinde verilmiştir. Aday durmaksızın sırasıyla; 

 

1. topa drop, 

2. topa drop, 

3. topa net drop, 

4. topa net drop vuruşu yapacaktır. 

 
        
 
   Aday           Besleyici 
 
 

1. AŞAMA: Maç Gözlemi (50 Puan): Adaylar en az 1 setlik tekler şeklinde oyun performansı 

sergileyeceklerdir. Sınav komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde bazı adaylar 2 Setlik 

performans değerlendirilmesine tabii tutulur. Oyuncu eşleşmeleri adayların sıra 

numaralarından bağımsız olarak oluşturulacaktır.  

 Oyun performansı değerlendirme kriterleri: 

• Oyun içinde etkili servis kullanabilme 

• Temel teknik vuruşların oyun esnasında uygulanabilmesi 

• Pozisyon alma ve ani karar verebilme 

• Fiziksel uygunluk, sürat, çabukluk, hareketlilik, koordinasyon, çeviklik, reaksiyon.  

• Taktik Temel savunma ve hücum prensipleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
4 

2 
4 

1 
 

1 
3 
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VOLEYBOL BRANŞ SINAVI  
 

1. İstasyon. Smaç-manşet Pas Çalışması: (15 Puan)  

Adaylar karşılıklı geçerek sınav komisyonunun sınav esnasında belirleyeceği biçimde manşet pas, 

parmak pas daha sonra da smaç ve onun manşet pasla savunma çalışmasını yaparlar. 

2. İstasyon. Servi atma: 15 Puan (Tenis servis 6 puan, smaç servis 9 puan) 

Her aday toplamda “ üstten atılan servisler” başlığı adı altında 3 adet tenis servis 3 adet smaç servis 

atacaktır. Adaylar servis atarken sınav komisyonu tarafından sınav esnasında belirlenen bölgelere 

servis atacaklardır. Atış anında çizgiye basılması halinde servis atışı geçersiz ve vuruş adedi içerisinde 

sayılacaktır. Atılan servislerin puanlanmasında topun hızı şiddeti ve etkinlik derecesi dikkate 

alınacaktır. Pasör adaylar smaç servis kullanmayacak 5 adet tenis servis kullanacaklardır. 

3. İstasyon. Smaç (Hücum) Testi: (20 puan):  

Aday eğer sağ elini kullanıyorsa rakip alandan 5 numaraya atılan topu deplasman yaparak 2 deki 

pasöre manşet pasla gönderir ve 4 den yüksek topa hücum yapar. Hücumun hemen sonrasında 5 

numaraya tekrar atılan topa aynı hareket dizisi gerçekleştirilir. (5 Puan) 

Aday eğer sol elini kullanıyorsa rakip alandan 1 numaraya atılan topu deplasman yaparak 4 deki 

pasöre manşet pasla gönderir ve 2 den yüksek topa hücum yapar. Hücumun hemen sonrasında 1 

numaraya tekrar atılan topa aynı hareket dizisi gerçekleştirilir. (5 Puan)  

Aday, 4 ve 2 numaralı bölgelerden çaprazlara 2 (iki)’şer adet smaç vuruş yapacaktır. Her vuruş adayın 

kendi attığı topa yapılacaktır. Aday, vuruşunu hücum bölgesinde ayrıca belirtilen fileye 1,5 m 

uzaklıktaki çizginin gerisinden yapmak zorundadır. (10 Puan) 

Çizgi ihlalleri geçersiz vuruş sayılacaktır (vuruş anında çizgiye basılmayacaktır). Tek elle yukarıya 

atılan toplar en az file üst seviyesindeki anten çıkmak zorundadır. Eğer adayın attığı top belirlenen 

yüksekliğe ulaşmadan vuruş yapılmış ise, bu vuruş geçersizdir. Eğer aday havaya atmış olduğu topa 

vuruş yapmamışsa kendisine ikinci bir atış hakkı verilir. Smaç vuruşu sırasında, smaç tekniği dışında 

yapılan hiçbir vuruş "smaç vuruşu" olarak değerlendirilmeyecektir. Değerlendirilmeyen vuruşlar  

(hücum bölgesindeki belirlenen çizgiye basmak, kendi attığı topun belirlenen yüksekliğe ulaşmaması, 

yukarıda belirtilen teknik dışı vuruşların yapılması, file hatası, vuruş sonrası saha ihlali), vuruş adedi 

içinde sayılacaktır 

Pasör adaylar diğer adaylara besleyici pozisyonunda olacak ayrıca kendisi 3 numarada iken, 5 

numaradan gelen topu 2 numaraya (Geriye doğru), 1 numaradan gelen topu ise 4 numaraya (Geriye 

doğru) hücum pası olarak aktaracaktır.  
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4. İstasyon. Maç gözlemi Testi: (50 Puan) 

Adaylar göğüs sıra numaralarına göre takımlara bölünerek maç yapacaklardır. Bu maç içerisinde 

voleybol becerilerinin yanı sıra takım birlikteliğine uyumları, yardımlaşma becerileri, yarışmacılıkları, 

vücut dilleri ve saha içi davranışları değerlendirilecektir. 

 
KORT TENİSİ BRANŞ SINAVI 

 
 

 
KONULAR 

 
PUAN 

 
Tekler ve Çiftlerde Oyun Kuralları Bilgisi (Teorik)  
 

• Oyuna Başlama,  
• Sayı Kazanmak,  
• Oyun Kazanmak,  
• Set ve Maç Kazanmak 

 
10 Puan 

 
Teknik Bilgi (Teorik)  
 

• Raket tutuş Pozisyonları,  
• Temel Vuruş Pozisyonları,  
• Servis Atma Pozisyonu 

 
20 Puan 

 
Vuruşlar (Uygulama) 
 

• Forehand  
• Backhand 
• Smach  
• Vole 
• Drops Shots  
• Lob 

 
40 Puan 

 
Servis Atma ve Servis Karşılama (Uygulama) 

 
30 Puan 

 
TOPLAM 

 
100 Puan 
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ENGELLİ ADAYLARIN SINAVI 
 
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 30/01/2020 tarihli, Y.K.S. kılavuzunda yer alan engelli 

adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın 

gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, 

dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.  

Engelli adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme puanı sonucuna göre değerlendirileceklerdir.  

Engelli adayların yerleştirme puanları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek hesaplanacaktır. 

Sınava giren engelli adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için aşağıda belirtilen 

kriterlerden en az 40 (Kırk) puan almak zorundadır. 40 (Kırk) puanın altında alan engelli adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaklardır. Engelli adaylardan yeterli sayıda başvuru yapılmadığı 

takdirde boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun gördüğü kontenjanlara 

aktarılacaktır.  

ÖNEMLİ NOT: Aşağıda belirtilen kriterlere göre yerleştirme puanları hesaplanacak olan Engelli 

adaylar sınava gelirken sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda yanlarında, Milliler için ilgili 

Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası 

başarılarının dökümünü içeren belgeleri; Milli olmayan engelliler için “engelli sağlık kurulu raporu” 

nu getirmeleri, sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Engelli sağlık kurulu raporu ile milli sporculuğunu ve ulusal ve/veya uluslararası başarılarını sınav 

sırasında resmi olarak belgelendiremeyen adayların sportif başarıları dikkate alınmaz ve puanlanmaz. 

 

1.    KRİTER (Milli Sporculuk) 

Millilik Derecesi Puan 

A Milli 20 Puan 

B Milli 15 Puan 

C Milli 10 Puan 

Milli Olmayan 0 Puan 
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2.    KRİTER (Uluslararası Başarı) 

Başarı Derecesi Puan 

Paralimpik, Deaflimpik veya Dünya Şampiyonası  1., 2. ya da 3. 

Derecesi 

20 Puan 

Avrupa Şampiyonası 1., 2. ya da 3. Derecesi 15 Puan 

Balkan Şampiyonası  1., 2. ya da 3. Derecesi 10 Puan 

Uluslararası Özel Turnuvalar 1., 2. ya da 3. Derecesi 5 Puan 

Uluslararası derecesi yok. 0 Puan 

 

3.    KRİTER (Ulusal Başarı) 

Başarı Derecesi Puan 

Türkiye Şampiyonası  1., 2. ya da 3. Derecesi 20 Puan 

Ulusal derecesi yok. 0 Puan 

 

4. KRİTER (Yetersizlikten Etkilenme Derecesine Göre Antrenörlük Eğitimi Programına 

Yatkınlığı) 

Programa Uygunluğu Puan 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, BESYO eğitimi 

programı içerik ve düzeyine uygun olup,  

eğitimini olumsuz yönde etkilemez. 

 

20 Puan 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, BESYO eğitimi 

programı içerik ve düzeyine uygun olmadığı için, eğitimini 

olumsuz yönde etkiler. 

 

10 Puan 
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5. KRİTER (İletişim/Algı /Kendini İfade Edebilme Yeteneği) 

Yetenek Düzeyi Puan 

Sözel ve görsel iletişime açık 20 Puan 

Sözel iletişime yetersizliği, görsel iletişime açık 10 Puan 

Görsel iletişim yetersizliği, sözel iletişime açık 5 Puan 

 

MİLLİ SPORCU ADAYLARIN SINAVI 
 Milli kontenjanlara sadece milli sporcular başvurabilirler. Belirtilen kontenjandan fazla 

milli aday başvurusu olursa milli sporcular kendi içinde değerlendirilecektir (Değerlendirme, millilik 

sınıflarına göre A Milli, B Milli ve C milli şeklinde ve eşitlik halinde TYT puanı yüksek olan adaya 

öncelik tanınacaktır). Millilik kontenjanları dolmadığı takdirde, bu kontenjanlar kendi bölümlerinin 

kadın ve erkek aday genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır.  Milli 

kontenjanından başvuru yapan adaylar tüm milli adaylar ile birlikte değerlendirmeye alınır ve milli 

sporcu puan tablosuna göre puanları hesaplanır. Milli olan adaylar millilik kontenjanı dışında da 

sınava girmek istiyorlar ise diğer adaylar gibi sınava tabi tutulurlar. Sınava girmek isteyen milli 

adaylar da istenen tüm belgeleri temin etmek zorundadır. Eksik belge ile başvuru yapan milli 

adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Milli adaylardan yeterli sayıda başvuru yapılmadığı 

takdirde boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun gördüğü kontenjanlara aktarılacaktır.  

NOT: Milli adayların değerlendirilmesinde 13 Haziran 2020 Tarihinde yayımlanan yönerge 

esas alınacaktır. 

 Milli Sporcu Puan Tablosu 
 
Sınıflama Puan 

Milli Sporcular (A Sınıfı) İlk üç derece 100 
Milli Sporcular (A Sınıfı) Katılma 95 
Milli Sporcular (B Sınıfı) Birinci 90 
Milli Sporcular (B Sınıfı) İkinci 85 
Milli Sporcular (B Sınıfı) Üçüncü 80 
Milli Sporcular (B Sınıfı) Katılma 75 
Milli Sporcular (C Sınıfı) Birinci 70 
Milli Sporcular (C Sınıfı) İkinci 65 
Milli Sporcular (C Sınıfı) Üçüncü 60 
Milli Sporcular (C Sınıfı) Katılma 50 
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1.DERECEDEN ŞEHİT-GAZİ YAKINLARI İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 

1. Ön kayıt şartlarının sağlanması,  
2. Online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgelerin yüklenmesi  
3. 1. Dereceden Şehit ve gazi yakınları, yakınlık durumlarını, ikamet ettikleri yerdeki mülki 

amirliklerce (Valilik, Kaymakamlık) verilecek belge ile belgelemeleri şartıyla başvuru 
yapabilirler. 

4. Sağlık raporu ( Aile Sağlık Merkezlerinden alınan sağlık raporları geçerlidir). 
5. Bu adaylar özel yetenek sınavı sırasında diğer adaylar gibi özel yetenek sınavına tabii 

tutulurlar. Fakat yerleştirme puanları hesaplanırken kendi aralarındaki sıralamaya göre 
yerleştirilirler. 

 
 

SINAV SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME 
Sınav Süreci 

31 AĞUSTOS – 04 EYLÜL  2020 tarihleri arasında yapılacak olan ön kayıtlar bittikten 

sonra sınavlarının yapılacağı gün ve saatler sınavdan önce http://besyo.kilis.edu.tr/ adresinden ilan 

edilecektir. Adayların sınavla ilgili duyuruları web sayfasından takip etmeleri gerekmektedir. Bu 

konu ile ilgili tüm sorumluluk adayın kendisine aittir.  

Sınavlar, B.E.S.Y.O. Müdürlüğünün ilan ettiği tarih ve süreçler içinde yapılır. Adaylar ilan 

edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde sınav kıyafetiyle hazır 

bulunacaklardır. 

Adayların Özel Yetenek Sınavına ilişkin itirazları, adayın sınava girdiği günü takip eden ilk 

gün içinde saat 17.00’a kadar yapılır. Ayrıca sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar kesin listelerin 

ilanından itibaren sonraki 1 işgünü içerisinde yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar kabul 

edilmeyecektir. 

Değerlendirme: Genel sınav değerlendirmesi 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzunda 

belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Bu kitapçığın basımından sonra sınav değerlendirme 

şeklinde ÖSYM tarafından herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, son değişiklikler geçerli 

olacaktır. Yerleştirmeye esas olan puan hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Standart Puanı (Ö.Y.S.P-SP.) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (O.B.P.) 

c) 2020- TYT Puanı (TYT-P) 

 

http://besyo.kilis.edu.tr/
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Adayın 
Ö.Y.S.P. 

Puanı 

Ö.Y.S.P. Puan 
Dağılımının 
Ortalaması 

Ö.Y.S.P. Puan Dağılımının 
Standart Sapması 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (Ö.Y.S.P.) hesaplamalara girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. Ö.Y.S.P.’lerin standart puana çevrilmesi için önce Ö.Y.S.P. 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Ö.Y.S.P. dağılımının ortalaması ve 

standart sapması bulunduktan sonra her aday için Ö.Y.S.P. Standart Puanı hesaplanacaktır.  

 

 

Ö.Y.S.P. Standart Puanı     
 (Ö.Y.S.P.-S.P.) = 10 x + 5 

 

 

 

 

 

Bu durumda her adayın bir Ö.Y.S.P Standart Puanı, (Ö.Y.S.P.-S.P.) olacaktır.  

Ö.Y.S.P.-S.P. dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

-Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= Y.P.) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa: (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 

sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;  YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 

Adaylar Y.P. puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Özel Yetenek Sınavında Alınan Puanlar 2020 Yüksek 

Öğretim Kurumları Kılavuzunda belirtildiği gibi Ö.Y.S.P. puanı olarak hesaplanacaktır. 

2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen (Açık öğretimin kontenjan 

sınırlaması olmayan programları hariç) veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların 

ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacaktır.



25  

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 
 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Rektörlüğün onayından sonra ilan edilir. 

Kesin Kayıt Belgeleri 

• Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı, ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. 

• Nüfus cüzdanının onaylı örneği. (Noter veya Nüfus Dairesi’nden onaylı) 

• İkametgâh Belgesi. 

• Erkek adaylar için Askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi. 

• Ö.S.Y.M sonuç belgesinin aslı 

• Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm. 

boyutunda vesikalık fotoğraf. 

• Sağlık kuruluşlarından alınacak heyet raporu. (Tek hekim raporu ile özel hastanelerden alınmış 

heyet raporu geçersizdir.) 

• Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu”. 

• Katkı payının (harç ücreti) ödenmesi ile ilgili belge. 

• Kayıttan önce belirlenip Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. 

NOT: Kesin kayıt işlemleri ȘAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir.  

İtiraz ve Değerlendirme 

 Tüm itirazlar Garanti Bankası Kilis Şubesi TR30 0006 2001 1220 0006 2979 22 IBAN nolu 

hesabına itiraz bedeli olarak 200 TL (ikiyüz) yatırıldıktan sonra açıklama kısmına “Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav İtiraz Ücreti” yazdırılarak sınav komisyonuna aday tarafından 

imzalanmış dilekçe ve parayı yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan her bir itiraz için 

aday ayrı ücret yatırır. 

 Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade edilir. 

İtirazı haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez. Sınav takviminde 

belirtilen tarihten sonra yapılan itirazlara dair dilekçeler işleme alınmaz. Ödenmeyen itiraz ücretleri 

üniversiteye öz kaynak olarak aktarılır. 

 Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmayacak, adaya ek bir hak verilmeyecektir. 
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Disiplin 

• Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan 

disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle başvuru 

süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara uymayan, araç, gereç ve 

malzemelere zarar veren ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan 

adaylar komisyon kararıyla sınavdan ihraç edilir. İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç 

listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır. 

• Başvurular sırasında üniversitemiz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer donanımların 

herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında Yasal işlem yapılacak ve verilen zarar, adaydan 

tazmin edilecektir. Sınava, gün ve saatinde gelmeyen aday sınav hakkını kaybeder. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

• Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumlarda Sınav 

Üst Kurulu yetkilidir (Özel Yetenek Sınavı kılavuzu, sınavın uygulanması vb.). 

• Sınav Üst Kurulu gerektiğinde sınavın yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. 

• Sınav Üst Kurulu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim yapma hakkına sahiptir. 

• Bu ilkeler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Kurulunun 

önerisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün kabulü ve Rektörlük Makamının 

olurundan sonra uygulanır. 

• Bu ilkeleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 

Yürütür. 

• Adaylar Başvuru Kılavuzu’nda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. 

 

SINAV YERI 
 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÇOK AMAÇLI 

SPOR SALONU MERKEZ KAMPÜS, KİLİS 

Adres: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:134 KİLİS 

Tel : +90 348 814 26 66 

Faks : +90 348 814 26 60 


	T.C.
	KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
	GENEL BİLGİLER
	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetimi

	ÖZEL YETENEK SINAV BİLGİLERİ
	Amaç ve Kapsam
	Kurullar
	Tanımlar:


	ÖNEMLİ TARİHLER
	ÖNEMLİ NOT: Tüm tarihler ve sınav sistemi pandemi sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Güncel durum için http://besyo.kilis.edu.tr/ web sayfamızı takip ediniz.
	Başvuru İçin Gerekli Şartlar
	Sınava girerken beyan edilecek belgeler
	Önemli Konular
	 Özel yetenek sınavı ile ilgili tüm duyurular http://besyo.kilis.edu.tr/  adresinden yapılacaktır. Adayların bu adresin dışında yapılacak duyuruları dikkate almamaları önemle duyurulur.
	 Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır.
	 Adaylar sınav süresince sınav kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Adayların kılavuzda belirtilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. Her...
	 Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. Belirtilen kontenjanların herhangi birinde yaşanacak aksaklıklarda (başvuru eksikliği, kontenjanın boş kalm...
	 Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alın...
	 Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, sınav kurulu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit ed...


	TARİH
	İŞLEMLER
	http://besyo.kilis.edu.tr/
	Sınav ile İlgili Aday Bilgilendirme web Sayfası
	31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020
	Online Ön Kayıt Başvuru İşlemleri
	7 Eylül 2020
	Sınav Öncesi Sınav Tarihleri İle İlgili İlan
	09-10 Eylül 2020
	Branş Sınavları Tarihi
	11 Eylül 2020
	Engelli Aday Sınav Tarihi
	14 Eylül 2020 
	Koordinasyon Parkuru Sınav Tarihi
	Sınav sonucu ilanından 1 iş günü sonrası
	Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi
	21 Eylül 2020 – 24 Eylül 2020
	Kesin Kayıt
	25 Eylül 2020
	Yedek kayıt İlanı
	1 Ekim 2020
	Yedek Kayıt
	KONTENJANLAR
	Genel Kontenjanlar
	Branşlara Göre Kontenjan Dağılımı

	KOORDİNASYON TESTİ PARKURU
	Koordinasyon Testi Parkuru
	BRANŞ SINAVLARI
	HENTBOL BRANŞI SINAVI
	JUDO BRANŞ SINAVI
	HALK OYUNLARI BRANŞ SINAVI
	BADMİNTON BRANŞI SINAVI
	1. AŞAMA: Temel Tekniklerin Uygulanması: Bu bölümde aday, kendisine besleyici tarafından atılan toplara aşağıda belirtilen temel tekniklerin uygulamasını yapacaktır. Burada adayın atışları yaparken her atışın uygulanış tekniği ve atışların kalitesine ...

	Net Drop Vuruşu 2 adet (10 Puan)
	VOLEYBOL BRANŞ SINAVI

	KORT TENİSİ BRANŞ SINAVI
	ENGELLİ ADAYLARIN SINAVI
	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 30/01/2020 tarihli, Y.K.S. kılavuzunda yer alan engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asper...
	Engelli adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme puanı sonucuna göre değerlendirileceklerdir.
	Engelli adayların yerleştirme puanları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek hesaplanacaktır. Sınava giren engelli adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için aşağıda belirtilen kriterlerden en az 40 (Kırk) puan almak zorundadır. 40 (Kı...
	ÖNEMLİ NOT: Aşağıda belirtilen kriterlere göre yerleştirme puanları hesaplanacak olan Engelli adaylar sınava gelirken sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda yanlarında, Milliler için ilgili Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategor...
	Engelli sağlık kurulu raporu ile milli sporculuğunu ve ulusal ve/veya uluslararası başarılarını sınav sırasında resmi olarak belgelendiremeyen adayların sportif başarıları dikkate alınmaz ve puanlanmaz.
	1.    KRİTER (Milli Sporculuk)
	2.    KRİTER (Uluslararası Başarı)
	3.    KRİTER (Ulusal Başarı)
	4. KRİTER (Yetersizlikten Etkilenme Derecesine Göre Antrenörlük Eğitimi Programına Yatkınlığı)
	5. KRİTER (İletişim/Algı /Kendini İfade Edebilme Yeteneği)

	MİLLİ SPORCU ADAYLARIN SINAVI
	Milli Sporcu Puan Tablosu

	1.DERECEDEN ŞEHİT-GAZİ YAKINLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
	SINAV SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME
	YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP)

	SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME
	Kesin Kayıt Belgeleri

	SINAV YERI

