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SINAV GİRİŞ KILAVUZU

Kırıkkale-2019

Sevgili Adaylar,
Üniversiteler, dünyanın her ülkesinde toplumsal ilerlemenin lokomotifi konumundadır.
Bu kurumlar adeta toplumların beyni, kalkınmanın itici gücüdür. Üniversite eğitimi ise
öğrencilerin bir taraftan farklı kavram ve değerlerle tanışmasını, diğer taraftan da önemli
birikimler edinmesini sağlayan bir süreçtir. Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültemiz bu
süreçte öğrencilerini, bilimin aydınlığıyla buluşturmayı, bilimsel düşünce sistemini öğretmeyi,
hayata, çevresine ve dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırmayı amaç
edinmiştir.
Üniversiteli olma arzusu taşıyan milyonlarca Türk gencinden birisi de sizsiniz. Kırıkkale
Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenlerini, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda görev alacak nitelikli,
araştırmacı, üretken, sportif performansı geliştirmeye yönelik bilimsel donanımlara sahip spor
eğiticilerini yetiştirmektedir. Fakültemizde alacağınız eğitimin, hayallerinizin gerçekleşmesine
imkân sağlamasını ümit ediyoruz.
Mensubu olmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültemizi tercih
etmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencimiz olmanız
temennisiyle, Özel Yetenek Sınavımızda hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
REKREASYON BÖLÜMÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
TARİH
30-31 TEMMUZ
01 AĞUSTOS 2019
(3 Gün)

SAAT
(Yaklaşık)
09:00-17:00

İŞLEMLER/YER
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASI
(KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN–KIRIKKALE)
TÜM ADAYLARIN SINAV VERİLERİ VE VARSA SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLARINA AİT
LİSTELERİNİN, KONTROL AMAÇLI OLARAK FAKÜLTE WEB SAYFASINDA İLAN
EDİLMESİ.

5 Ağustos 2019

11:00

İLAN EDİLEN KONTROL LİSTELERİNDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZLAR, 05
AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 17.00’E KADAR, FAKÜLTEMİZ YAZI İŞLERİ BÜROSUNA,
ŞAHSEN VE DİLEKÇE YOLUYLA YAPILACAKTIR.
TÜM ERKEK ADAYLARIN HANGİ GÜN KOORDİNASYON TESTİNE KATILACAKLARI İLE
İLGİLİ BİLGİLENDİRME LİSTELERİNİN FAKÜLTE WEB SAYFASINDA İLAN EDİLMESİ.
(11:00)

06 AĞUSTOS 2019

08.30

KADIN ADAYLARA, GÖĞÜS NUMARASI DAĞITIMI (SBF SPOR SALONU).

06 AĞUSTOS 2019

09.00

KADIN ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI

10.00

KADIN ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI (BU
LİSTEDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZLARIN SÜRESİ 07 AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT
17.00’A KADARDIR. İTİRAZLAR, FAKÜLTEMİZ YAZI İŞLERİ BÜROSUNA, ŞAHSEN VE
DİLEKÇE YOLUYLA YAPILACAKTIR).

08.30

1. GRUP ERKEK ADAYLARA, GÖĞÜS NUMARASI DAĞITIMI (SBF SPOR SALONU).

09.00

1. GRUP ERKEK ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI

08.30

2. GRUP ERKEK ADAYLARA, GÖĞÜS NUMARASI DAĞITIMI (SBF SPOR SALONU).

09.00

2. GRUP ERKEK ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI

08.30

3. GRUP ERKEK ADAYLARA, GÖĞÜS NUMARASI DAĞITIMI (SBF SPOR SALONU).

09.00

3. GRUP ERKEK ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI

11.10

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN YAZILI SINAV (SPOR BİLİMLERİ FAK. SBF-4 DERSLİĞİ)

13:00

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN 20 METRE TESTİ (SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SALONU)

07 AĞUSTOS 2019

07 AĞUSTOS 2019
07 AĞUSTOS 2019
08 AĞUSTOS 2019
08 AĞUSTOS 2019
09 AĞUSTOS 2019
09 AĞUSTOS 2019
09 AĞUSTOS 2019
09 AĞUSTOS 2019
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19 AĞUSTOS 2019

10:30

20 AĞUSTOS 2019

13.00

21 AĞUSTOS 2019

13.00

TÜM KADIN VE ERKEK ADAYLARIN KOORDİNASYON TESTİ SONUÇLARININ
AÇIKLANMASI. (BU LİSTEDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZLARIN SÜRESİ 19
AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 17:00’A KADARDIR. İTİRAZLAR, FAKÜLTEMİZ YAZI
İŞLERİ BÜROSUNA, ŞAHSEN VE DİLEKÇE YOLUYLA YAPILACAKTIR).
ASİL VE YEDEK ADAYLARI BELİRLEYEN SON KONTROL LİSTESİNİN İLANI. BU LİSTEDEKİ
VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ 20 AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 17.00’A
KADARDIR. İTİRAZLAR, FAKÜLTEMİZ YAZI İŞLERİ BÜROSUNA, ŞAHSEN VE DİLEKÇE
YOLUYLA YAPILACAKTIR.
KESİNLEŞMİŞ SONUÇ LİSTESİNİN İLANI

 Not-1: Sınav verileri ile ilgili bütün itirazlar, yukarıda belirtilen zaman dilimleri içerisinde ve Spor Bilimleri
Fakültesi’nin Yazı İşleri Bürosu’na yazılı bir dilekçe ile yapılmak zorundadır. Belirtilen süre sınırlaması dışında ya
da dilekçe olmaksızın yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Not-2: Sınav Üst Komisyonu, sınav kılavuzunda yer almayan konular, yapılan itirazlar, sınav programında
mecburiyetten kaynaklanan değişiklikler konusunda karar almaya tam yetkilidir.
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE REKREASYON BÖLÜMÜ
2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesinin Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
A- KONTENJAN

BÖLÜM/PROGRAM
1
2
3

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
Rekreasyon Bölümü

KONTENJANLAR
KADIN
ERKEK
Normal Milli Engelli Normal Milli Engelli
14
2
2
17
3
2

TOPLAM
40

14

4

2

16

6

3

45

17

1

2

20

2

3

45

Yerleştirme sonrasında, yukarıda belirtilen Milli ve Engelliler için ayrılan kontenjanların
dolmaması halinde, kullanılamayan kontenjanlar (Bölümler ve Cinsiyetler dikkate alınarak)
Engelli ve Milliler dışındaki Normal adaylar için kullanılacaktır. Örneğin: Antrenörlük Eğitimi
Bölümünde Milli Kadınlar için ayrılan 4 kontenjanın 2 tanesi boş kalırsa bu 2 kontenjan Antrenörlük
Eğitimi Bölümü Normal Kategorideki Kadın adaylar için kullandırılacaktır.

 Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü programlarına özel yetenek sınavı ile alınacak
öğrenciler için aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanır.
1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavının “Koordinasyon Testi”
aşamasına, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi
Bölümü ve Rekreasyon Bölümü Programlarına müracaat eden adayların tamamı
(Engelli kontenjanına başvuran adaylar hariç) katılacaktır. Koordinasyon Testi
tamamlandıktan sonra her bölüm, kendilerini tercih eden adaylara ait tüm verileri
aldıktan sonra, Yerleştirme Puanlarını, kendi değerlendirme kriterleri
doğrultusunda hesaplayacaktır.
2. Koordinasyon Testi tamamlandıktan sonra her bölüm, kendisine müracaat eden
bütün adayların Koordinasyon Testi derecelerini (Kadın Normal, Kadın Milli, Erkek
Normal, Erkek Milli şeklinde ve ayrı listeler halinde) en iyi dereceden en kötü
dereceye doğru sıralayacaktır. Hazırlanmış olan bu listeye, “Başarı Sıralı
Koordinasyon Testi Sonuç Listesi” adı verilir.
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3. Başarı Sıralı Koordinasyon Testi Sonuç Listelerine göre;
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne KADIN NORMAL
kontenjanından müracaat edip, Başarı Sıralı Koordinasyon Testi Sonuç
Listesinde ilk 70’e giren KADIN adaylar ile ERKEK NORMAL kontenjanından
müracaat edip, Başarı Sıralı Koordinasyon Testi Sonuç Listesinde ilk 85’e giren
ERKEK adayların Yerleştirme Puanı hesaplanacak, diğer adaylar elenmiş
sayılacak ve yerleştirme puanları hesaplanmayacaktır. Eşitlik durumlarında,
öncelik TYT Puanı daha yüksek olana, o da eşitse OÖBP daha yüksek olana
verilecektir.
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü Programlarına KADIN
NORMAL YA DA ERKEK NORMAL kontenjanından başvuran adaylardan Başarı
Sıralı Koordinasyon Testi Sonuç Listelerine göre hem erkeklerde hem de
kadınlarda en iyi dereceyi almış olanların 2/3’ünün Yerleştirme Puanı
hesaplanır. 2/3’lük kısma giremeyen adaylar ise elenirler ve bu adayların
Yerleştirme Puanları hesaplanmaz. Bu işlemi de her iki bölüm, kendisine
müracaat eden adaylar için ayrı ayrı uygular. 2/3’lük kısım belirlenirken, teste
hiç girmeyen, testi terkeden ve diskalifiye olan adayların sayısı dikkate
alınmaz. 2/3’lük kısma giren aday sayısı o bölümün kontenjanından daha az
ise kontenjan sayısı kadar aday bu aşamayı geçmiş sayılır. Yine 2/3’lik kısım
belirlenirken ortaya çıkabilecek küsüratlı rakamlarda, virgülden sonraki ilk
rakam 5 ve 5’den büyük ise bu kişi ya da kişiler de 2/3’lük kısma girmiş sayılır.
c) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve
Rekreasyon Bölümüne Millilik kontenjanından başvuru yapan adayların
ÖYSP’si hesaplanırken Milli Sporcu Puan Tablosu Değerlendirmesinin %50’si
ve Koordinasyon Testi değerlendirmesinin %50’si dikkate alınacaktır. Her 3
Bölüme Millilik Kontenjanından müracaat eden Milli adaylar için Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi için Beş (5) katı, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon
Bölümü için 2/3 dilime girme zorunluluğu yoktur. Fakat adayın Yerleştirme
Puanının hesaplanabilmesi için koordinasyon testine girmiş olması ve
diskalifiye olmaması gerekmektedir.
d) Millilik kontenjanından başvuru yapan adaylar yalnız millilik
kontenjanlarından yararlanabilirler. Bu kontenjanlara yerleşemeyen adaylar,
KADIN NORMAL YA DA ERKEK NORMAL kontenjanının içinde
değerlendirmeye alınmazlar.
e) 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)
TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu”
ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
7

f) Engelli adaylar, Engel durumlarını bir üniversiteden veya devlet
hastanesinden almak koşulu ile “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engel
durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Engel durumlarını belgeleyemeyen
adayların başvuruları geçersiz sayılır.
g) Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük
Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri için ayrılan kontenjanların hepsi için tercihte
bulunabilir.
h) Engelli kontenjanına başvuran adaylar, TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre (Sporcu Özgeçmiş
Puanı, 20 metre Testi ve Yazılı Sınav) değerlendirilecektir. Özel Yetenek
sınavında engelli öğrenciler için başarılı olma alt sınırı 100 tam puan
üzerinden 50 puandır.
i) Engelli Adaylar için Yerleştirme Puanı hesaplanırken 20 Metre Testinin %20’si,
yazılı sınavın % 50’si ve Engelli Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosundan (EK-1)
alınan puanın %30’u dikkate alınacaktır. 20 Metre Testi ile ilgili detaylı
açıklama, klavuzun ilerleyen bölümlerinde yer alacaktır.
j) Engelli adaylara uygulanacak yazılı sınav, genel spor bilgisini içeren toplam 75
adet çoktan seçmeli sorudan rastgele belirlenen 25 sorudan oluşacaktır.
k) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne KADIN NORMAL YA DA ERKEK
NORMAL kontenjanından müracaat edip Başarı Sıralı Koordinasyon Testi
Sonuç Listesinde ilk 70’e giren Kadın adaylar ile Başarı Sıralı Koordinasyon
Testi Sonuç Listesinde ilk 85’e giren erkek adayların Özel Yetenek Sınavı
Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında, adayın koordinasyon testi derecesi,
ÖSYM’nin belirtmiş olduğu Standart puana dönüştürülecektir. Diğer bir
ifadeyle, Koordinasyon testine ait puan ÖYSP’nin % 100’ü olarak
belirlenecektir.
l) Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine KADIN NORMAL YA DA ERKEK
NORMAL kontenjanından başvuran ve Başarı Sıralı Koordinasyon Testi Sonuç
Listesinde 2/3’lük dilime giren adayların Özel Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP)
hesaplanmasında, adayın koordinasyon testi derecesi, ÖSYM’nin belirtmiş
olduğu Standart puana dönüştürülecektir. Diğer bir ifadeyle, Koordinasyon
testine ait puan ÖYSP’nin % 100’ü olarak belirlenecektir.
m) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon
Bölümlerine Millilik Kontenjanından müracaat ederek Ek 2’de sunulan Milli
Sporcular Puanlama Tablosunda istenen şartları taşıyan ve koordinasyon
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testine katılarak diskalifiye olmadan testi bitiren adaylar, kendilerine ait Milli
Sporcu Puanını (MSP) alırlar. Bu adayların ÖYSP’si hesaplanırken Milli Sporcu
Puanının %50’si ve Koordinasyon Testi değerlendirmesinin %50’si dikkate
alınacaktır.
n) Yerleştirme Puanları hesaplandıktan sonra kadın ve erkek adaylar için her
bölümün ayrı ayrı ASİL ve YEDEK listeleri ilan edilir.
o) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, TYT sınav notu
daha yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eşit olması durumunda Orta
Öğretim Başarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir.
p) Millilik kontenjanından başvurarak sınavı kazanıp kesin kayıt yaptıran
adaylara, Milli Sporcu Puanı (MSP) ile girdikleri spor branşında uzmanlık
eğitimi verilmesi zorunlu değildir.
B. BAŞVURU ŞARTLARI
1. T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,
2. 2019 TYT sınavına girmiş olmak. (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı
sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin
2018-TYT dönüştürülmüş puanı işleme alınacaktır).
3. Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına
müracaat edebilmek için, en az aşağıdaki TYT Puanlarına sahip olmak.
ADAY DURUMU / BÖLÜM
Milli Sporcular
Spor Lisesi Mezunları
Spor Alan Mezunu
Lise Çıkışlılar
Diğer Tüm Lise Çıkışlılar
Engelli Adaylar

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
150.000
150.000
150.000

Antrenörlük
Eğitimi Bölümü
150.000
150.000
150.000

Rekreasyon
Bölümü
150.000
150.000
150.000

200.000
100.000

150.000
100.000

150.000
100.000

4. Milli sporcular için Milli Sporcu belgesine sahip olmak.
5. Engelli branşlarda Milli Sporcu belgesine sahip olan adaylar, engelliler için ayrılan
kontenjanlara başvurmak zorundadırlar.
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) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını
9

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul
edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
*Not: Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak müracaatlarını yapan engelli adaylar,
TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre
değerlendirilecektir. Özel Yetenek sınavında engelli adaylar için başarılı olma alt sınırı
100 tam puan üzerinden 50 puandır.
6. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2019 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.
C. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 30 Temmuz- 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri (09:00-17:00)
içerisinde, Spor Bilimleri Fakültesi’nde (Kırıkkale Üniversitesi Merkez Yerleşkesi YahşihanKırıkkale) şahsen ya da noter tasdikli vekalet verilen kişi tarafından yapılacaktır. Posta ya da faks
yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
D. ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ
Özel Yetenek Sınavları 6-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimler
Fakültesi Spor Salonunda, engelli adayların sınavları ise 09 Ağustos 2019 Cuma günü saat 11:00’da
yapılacaktır. Engelli kontenjanından başvuran adayların saat 11:00’de Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık
Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. https://goo.gl/maps/f7axf2jVDufUTQeC7
Sınavlar ile ilgili detaylı açıklamalar, Üniversitemizin internet sitesinde (www.kku.edu.tr)
yayınlanacak olan Sınav Kılavuz Kitapçığında yer alacaktır.
E.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kayıt-Kabul formu (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Kayıt Kabul
Formu” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim edilecektir.
Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
2. Geçici sınav giriş belgesi (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Geçici
Sınav Giriş Belgesi” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim
edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
3. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,
4. 2019–TYT Sınav Sonuç Belgesi. (Mevcut olmadığında ön kayıt sırasında ÖSYM internet
sayfasından çıktı alınarak onaylanacaktır).
5. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavımıza başvuracak adayların 2018-TYT dönüştürülmüş puanını
gösteren belge.
6. Spor alan-Kol mezunlarının, mezuniyet tarihlerini de gösteren belgenin aslı ya da noter
onaylı sureti. (Belgeler, okul müdürlüğünce de onaylanmış olabilir).
7. Engelli Adaylar da dahil olmak üzere tüm adaylar için “Spor yapmasında sakınca yoktur”
ibareli Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan onaylı).
8. Milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
9. Engelli spor branşlarında alınan milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
10. 18 yaşından küçük olan adayların ön kayıt işlemleri, velileri ya da velilerinin noter
tasdikli vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.
11. 2 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
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12. İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt kabul edilmeyecektir. Kayıt
sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karşılaştırılacaktır. Adayların girdiği
bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış beyan durumunda ön kayıtın
iptal edilmesi ve gerekli tüm yasal işlem hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ÖSYM’den alınan bilgiler adayın beyan ettiği bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı
bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik posta gönderilecektir. Bilgilerin
örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacaktır (Web sayfasından duyurulacaktır).
Adayın itirazını belgeleyememesi durumunda ÖSYM bilgileri dikkate alınacaktır.

F.

ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMALARI
GEREKLİ EVRAKLAR

a.
b.

Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport.
Geçici sınav giriş belgesi (Önkayıt sırasında verilecektir).

ÖNEMLİ NOT:
Sınav kılavuzu sınav öncesinde üniversitemiz
yayımlanacaktır

internet sitesinde (www.kku.edu.tr)

G. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a) Sınavlar süresince sınav alanına, sınav sırası gelen adaylar dışında hiç kimse
alınmayacaktır.
b) Adayların, göğüs ve sırtta aday numarası (Sınavın öncesinde verilecektir) ve spor
kıyafetleri ile sınava katılmaları zorunludur.
c) Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri (TC Kimlik numaralarına göre
sıralanmış şekilde) sınav öncesinde, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Salonu’nda ilan
edilecektir. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen
aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
d) Kendi saat dilimi başında anonsa müteakiben grupla beraber salona girmeyen aday,
kendi saat dilimindeki adayların sınav bitiminden önce salona gelmesi durumunda
sınava giriş hakkını kullanabilecektir.
e) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
f) Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Yasa dışı herhangi bir durumla
karşılaşıldığında bu adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem
başlatılacaktır.
g) Özel yetenek sınavı sonuçlandıktan (Sınava giriş sırasının en sonunda yer alan aday da
sınavını bitirdikten sonra) hangi sebeple olursa olsun sınava girmeyen adaylar, geçerli
mazeretleri olsa dahi (Sağlık raporu vb.) herhangi bir hak talep edemez ve sınava
alınmazlar.
H. İTİRAZ
Sınav verileri ile ilgili itiraz süreleri, itirazın nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin
bilgiler kılavuzun, “Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü, 2019-
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2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Takvimi” bölümünde detaylı bir şekilde
sunulmuştur.

İ. DEĞERLENDİRME
a.

Değerlendirme, sınav üst komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. Sınav üst komisyonu,
puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir.
b. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi
Yerleşkesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında
(www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
c. Değerlendirmelerde kullanılacak (TYT ve OÖBP) veriler ÖSYM’nin aday veri tabanından
alınacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale
Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
d. Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, sınav üst komisyonu yetkilidir ve bu
komisyonun alacağı kararlar geçerlidir.
J.

ASİL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI

1.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını Asil olarak kazanan adayların ve
kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek
tarihler arasında, Kırıkkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından,
Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde, aşağıda belirtilen saatler arasında yapılacaktır.
2. Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş
olacaklardır.
3. Adayların ön kayıt ve sınav sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında
verdikleri evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları
iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanların sayıları,
yedek adaylara duyurulmak üzere fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
5. Yedek adayların kayıtları, ilan edilecek tarihler arasında, Yerleştirme Puanı dikkate
alınarak yapılacaktır.
6. Sınavı Asil olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların
kesin kayıtları için, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 5 günlük süre ayrılmıştır.
7. Birinci kesin kayıt gününde sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün asil
listesinde yer alan (Milli, Engelli ve Diğer) adayların kesin kayıtları, saat 17:00’a kadar
yapılacaktır. Birinci kesin kayıt günü Saat 18:30’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü için kesin kayıt yaptırmayan (Milli, Engelli ve Diğer) asil aday sayısı (Kadın ve
Erkek adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine
hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı kazandıkları fakültemizin
http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle
kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, İkinci kesin kayıt günü 17:00’a kadar kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler. İkinci Kesin
kayıt günü sonunda kesin kayıt hakkı olmasına rağmen kaydını yaptırmayan adaylar
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olabilir. Kontenjanların boş kalmasını önlemek için şöyle bir yöntem uygulanacaktır.
İkinci kesin kayıt günü saat 11:00’da, Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde,
yedek konumunda olan tüm adaylarla (Milli, Engelli ve Diğer) bir toplantı yapılacaktır.
Saat tam 11:00’da dersliğin kapıları kapatılacak ve içeride bulunan adayların
yoklamaları alınacaktır. Toplantıya katılan bu adaylar arasından, en yüksek Yerleştirme
Puanı dikkate alınarak, Birinci Kesin kayıt gününde boş kalan kontenjan sayısı kadar
aday tutanakla belirlenecektir. Tutanakla belirlenen bu adaylar, ikinci kesin kayıt
gününü saat 17:00’a kadar bekleyip, 2. Gün kesin kayıt yaptırma hakkı kazanıp da kesin
kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde boşta kalan kontenjan dolana kadar,
Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında)kesin kayıtlarını
yaptırabileceklerdir. Bu adayların, kendilerine kesin kayıt hakkı doğabileceğini
düşünerek, kesin kayıt için gerekli olan tüm belgeleri yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Kesin Kayıt hakkı kendisine gelmiş olmasına rağmen kendisine tanınan
kesin kayıt süresi içinde eksik kayıt evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin
kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır. Böylelikle 2. Kesin kayıt
günün bitiminde, öğretmenlik bölümüyle ilgili kesin kayıt işlemleri sona ermiş olur.
İlerleyen günlerde hangi sebeple olursa olsun öğretmenlik bölümünden kesin kaydını
sildiren öğrencilerin yerine başka bir kesin kayıt işlemi yapılmaz.
8. Üçüncü kesin kayıt gününde sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümünün asil listesinde yer
alan (Milli, Engelli ve Diğer) adayların kesin kayıtları, Saat 17:00’a kadar yapılacaktır.
Üçüncü kesin kayıt günü Saat 18:30’da Antrenörlük Eğitimi Bölümü için (Milli, Engelli
ve Diğer) kesin kayıt yaptırmayan asil aday sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı ayrı
listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine hangi adayların kesin kayıt
yaptırma hakkı kazandıkları fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde
ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Dördüncü kesin
kayıt günü saat 17:00’a kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde
kesin kayıt haklarını kaybederler.
9. Dördüncü kesin kayıt gününde Rekreasyon Bölümünün asil listesinde yer alan (Milli,
Engelli ve Diğer) adayların ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Yedek konumunda olup
da kesin kayıt hakkı kazanan adayların (Milli, Engelli ve Diğer) kesin kayıtları, Saat
17:00’a kadar yapılacaktır. Dördüncü kesin kayıt gününün mesai saati bitiminden
yaklaşık 1,5 saat sonra (Saat 18:30) Rekreasyon Bölümü için kesin kayıt yaptırmayan
asil aday sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve kayıt
yaptırmayan bu adayların yerine hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı
kazandıkları, fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.
İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Beşinci kesin kayıt gününde
mesai saati bitimine (17:00) kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi
takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler.
10. Beşinci ve son Kesin kayıt günü sonunda (17:00) kendisine kesin kayıt hakkı verilmesine
rağmen hem Antrenörlük Eğitimi Bölümünde hem de Rekreasyon Bölümünde hala
kesin kaydını yaptırmayan adaylar olabilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü Kontenjanlarının boş kalmasını önlemek için şöyle bir yöntem uygulanacaktır:
Beşinci Kesin Kayıt günü saat 11:00’da, Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümünde yedek konumunda olan tüm
adaylarla (Milli, Engelli ve Diğer) bir toplantı yapılacaktır. Saat tam 11:00’da dersliğin
kapıları kapatılacak ve içeride bulunan adayların yoklamaları alınacaktır. Toplantıya
katılan bu adaylar arasından, bölüm tercihleri ve Yerleştirme Puanı dikkate alınarak,

13

Beşinci Kesin kayıt günü sonunda (17:00) boş kalan kontenjan sayısı kadar aday
tutanakla belirlenecektir. Tutanakla belirlenen bu adaylar, Beşinci kesin kayıt gününün
mesai saati bitimine (17:00) kadar bekleyip, Kesin kayıt yaptırma hakkı kazanıp da kesin
kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde boşta kalan kontenjan dolana kadar,
Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında) kesin kayıtlarını
yaptırabileceklerdir. Bu adayların, kendilerine kesin kayıt hakkı doğabileceğini
düşünerek, kesin kayıt için gerekli olan tüm belgeleri yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Kesin Kayıt hakkı kendisine gelmiş olmasına rağmen kendisine tanınan
kesin kayıt süresi içinde eksik kayıt evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin
kayıt haklarını kaybederler ve onların yerine, sırada olan adaya kesin kayıt hakkı verilir.
11. Engelli ve Milli adayların kesin kayıt işlemleri de diğer adaylarla aynı kurallara ve işlem
basamaklarına bağlı kalınarak yapılacaktır.

K. ÖZEL YETENEK SINAVI
Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerine alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan
özel yetenek sınavı tek aşamalıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerine KADIN YA DA ERKEK kontenjanından müracaat
eden adaylar, aşağıda detayları verilen Koordinasyon Testine girerler ve bu test sonuçlarına
dayalı olarak ÖYSP hesaplanır.
Milli Sporcu Kontenjanından başvuran adayların ÖYSP’si hesaplanırken Milli Sporcu
Puanının %50’si ve Koordinasyon Testi değerlendirmesinin %50’si dikkate alınacaktır.
Engelli Adaylar için Yerleştirme Puanı hesaplanırken 20 Metre Testinin %20’si, yazılı
sınavın % 50’si ve Engelli Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosundan (EK-1) alınan puanın %30’u
dikkate alınacaktır.

L. ÖNKAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN TAMAMINA UYGULANACAK KOORDİNASYON
TESTİ (Engelli kontenjanına başvuran adaylar hariç)
Değerlendirme: Adaylar tek tek koordinasyon testine alınırlar. Aday, parkurun 1 metre
gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde duracak ve hazır olduğunda teste
başlayacaktır. Koordinasyon testinde adayın birinci elektronik kapıyı geçişiyle birlikte
elektronik kronometre de otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Testin sonunda bulunan
elektronik kapının geçilmesiyle test sona erecektir. Testi bitiriş süresi saniye olarak kaydedilir.
Kurallara uygun şekilde yapılmayan kısımlar, hakemlerin uyarısı ile hareketin doğrusu
yapılıncaya kadar tekrarlatılır. Komisyonca diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler
değerlendirmeye dâhil edilmezler.
Koordinasyon parkurunda bütün adayların sadece 1 (BİR) hakkı bulunmaktadır. Bu
sebeple testi kurallarına uygun bir şekilde tamamlamaları kendi yararlarına olacaktır. Elde
edilen süre, adayın Koordinasyon testi puanı olarak hesaplamaya katılır.
Koordinasyon testi sırasında parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya aittir.
Aday herhangi bir hata yaptığında hakem tarafından uyarılır. Bu durumda aday yaptığı hatayı
kendisi fark etmeli, hatasını düzelttikten sonra parkura devam etmelidir. Parkurdaki herhangi
bir istasyonun terk edilmesi (Geriye dönüp tamamlamadıkça) diskalifiyeyi gerektirir.
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Koordinasyon Parkuru ile ilgili mesafeler sınav komisyonu tarafından belirleneceği için
kılavuzda yer almayacaktır.
1. İstasyon: Dengeden Geçiş
Aday, denge aletinin üstünden, (denge aletinin başında yer alan işaretli alanın üzerine
ya da gerisine basarak başlayıp, denge aletinin sonunda yer alan işaretli alanın üzerine ya da
daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla) yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge üzerinden erken
düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda bu istasyonun başına dönülür ve
hareket doğrusu yapılıncaya kadar tekrar edilir.
2. İstasyon: Engel Üstü Atış
Aday, ilk kasa içinde bulunan Basketbol topunu, kasanın olduğu taraftan diğer tarafa
doğru paralel bar üzerinden atıp, barın altından geçerek diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu geri
dönüp topu aldığı kasanın içerisine bıraktıktan sonra diğer kasadaki topu da aynı şekilde
paralel barın üzerinden atıp, barın altından geçerek diğer tarafta tutar. Yine tuttuğu topu,
aldığı kasanın içine bırakır. Aday, basketbol topunu kasanın içinden aldıktan sonra paralel barın
altından geçerek, topu kasaların bulunduğu yöne doğru atamaz. Adayın bar üzerinden gelen
topu tutamaması bir hata olarak kabul edilmez ancak adayın, yakalayamadığı bu basketbol
topunu alıp, kasanın içerisine koyması zorunludur. Basketbol toplarının herhangi bir sebeple
kasa içinden çıkması durumunda tekrar yerine konması gerekir. Top ya da toplar kasanın
dışında kalırsa aday, dışarıda kalan topları kasanın içerisine koymadan teste devam edemez.
3. İstasyon: Basket atışı
Aday, belirlenmiş mesafeye yerleştirilmiş basketbol topunu alarak istediği mesafeden
potaya atış yapar. Sayı olduktan sonra topu yerine koyar. Topun, basketbol kurallarına göre
atılması zorunlu değildir.
Topun panya ile çember arasına sıkışması durumunda yedek top kullanılır ve sayı olana
kadar atış yapılır. Aday Sayı olduktan sonra topu yerine koyar. Aday topu yerine koymadıkça
diğer istasyona geçemez.

4. İstasyon: Duvar Pası
Aday, duvardan yaklaşık 2 m uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan 3 adet hentbol
topunu, her birini ayrı ayrı atmak kaydıyla, engelin arkasından duvara atar ve tutar. Aday her
bir topu duvara atıp tuttuktan ve bu topu, topu aldığı kasanın içerisine yerleştirdikten sonra
diğer topa geçebilir. Duvara atılan her top mutlaka duvara temas etmelidir. Üçüncü top duvara
atılıp tutulduğunda ve yerine yerleştirildiğinde bu istasyon tamamlanmış olur. Aday topu
yerine koymadıkça diğer istasyona geçemez. Atılan topun duvara değmemesi durumunda top
aday tarafından alınır ve atış yerinden tekrar edilir.
5. İstasyon: Öne Takla
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Aday, bu istasyondaki Cimnastik minderi üzerinde 1 adet öne takla yapar. Yapılan öne
taklanın teknik olarak doğru olup olmamasına dikkat edilmeyecektir. Ancak aday, öne takla
yerine yana yuvarlanarak bu istasyonu geçemez. Yana doğru yuvarlanan aday tekrar öne takla
yapmak üzere istasyonun başına döner. Öne taklayı yapmayan aday diskalifiye edilir. Bu
istasyonda yuvarlanmayı engellemek amacıyla Jimnastik minderi yanlardan sınırlandırılacaktır.
Unutmayınız ki nizami olarak yapılan öne takla, hareketin hızını arttıracak ve sizin lehinize
olacaktır.

6. İstasyon: Engel Geciş
Bu istasyonda 2 adet engel bulunmaktadır. Aday sırasıyla birinci engelin altından, ikinci
engelin üstünden geçer. Aday herhangi bir engeli düşürürse, düşürdüğü engeli yerine koymak
ve hatalı yaptığı hareketi tekrar etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday
diskalifiye edilir.
Son istasyondaki hareketlerini de hatasız olarak tamamlayan aday, ileride bulunan
bitiriş çizgisini de geçerek (Fotosel’i keserek) koordinasyon testini tamamlar. Fotosel’in
altından ya da üzerinden geçerek fotocel’i durduramayan aday geri dönerek fotocel’i
durdurmak zorundadır.
Adayın kendi hatasından kaynaklanmayan sebeplerle (elektrik kesilmesi, başka birinin
fotoseli kesmesi vb.) fotosel durursa ya da çalışmazsa, o adaya kendi sınav grubunun içinde ya
da o gurubun en sonunda bir hak daha verilir. Aday bu hakkını yukarıda belirtilen sürenin
dışında kullanamaz.
Test esnasında, spor ahlakı dışı davranışlarda bulunan, kullanılan araç-gereçlere kasten
zarar veren, görevli öğretim elemanlarına saygısızlık yapan adaylar sınav üst komisyonu
tarafından diskalifiye edilirler. Bu adayların sınav derecelerinin tamamı iptal edilir.

KOORDİNASYON TESTİNİN TASLAK ÇİZİMİ

ENGEL ÜSTÜ ATIŞ

DENGEDEN GEÇİŞ

BAŞLANGIÇ

BASKET
ATIŞI

M-TANIMLAR
DUVAR PASI

ÖNE TAKLA

ENGEL
ALT-ÜST
GEÇİŞ

BİTİRİŞ
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M. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI (20 Metre Testi)
Engelli adaylar için uygulanacak olan 20 Metre Testinde 2 seçenek bulunmaktadır. Aday,
sınırları belirlenmiş olan 20 metre Testine koşarak ya da yürüyerek girebileceği gibi, tekerlekli
sandalye ile de katılabilir. Teste katılan her aday hangi seçeneği kullanırsa kullansın 20 metrelik
mesafeyi 20 saniyede tamamlamak zorundadır. Bu testi 20.001 saniyenin altında tamamlayan
her engelli aday bu testten 100 (Yüz) ham puan alır. Testi belirtilen sürenin üzerende
tamamlayan aday ise 0 (Sıfır) puan alır ancak diğer değerlendirme ölçütlerinden almış olduğu
puanlarla birlikte Yerleştirme Puanı hesaplanır. Daha önceden de bahsedildiği üzere bu testin
Genel başarıya olan etkisi % 20’dir.

N. TANIMLAR

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)

ÖYSP-SP
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı)
TYT-P
YP (Yerleştirme Puanı)

EÖYSP
(Engelli Özel Yetenek Sınav Puanı)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi
ve Rekreasyon Bölümüne KADIN YA DA ERKEK
kontenjanından müracaat eden adayların, Koordinasyon
Testi Standart Puanının % 100’ü ile oluşturulacaktır.
Millilik kontenjanından başvuru yapan adayların ÖYSP’si
hesaplanırken Sporcu Özgeçmiş Puanının %50’si ve
Koordinasyon Testi değerlendirmesinin %50’si dikkate
alınacaktır.
ÖYSP Standart Puanı.
OBP puan türlerinden en yükseği.
2019 TYT Puanı.
Adayın ÖSYM kılavuzunda belirtilen esaslara göre
hesaplanan kesin kayıt için sıralama puanı.
Engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir
yetenek sınavı sonucuna göre (20 Metre Testinin %20’si,
yazılı sınavın % 50’si ve Engelli Sporcu Özgeçmiş Puan
Tablosundan alınan puanın %30’u) değerlendirilecektir.
Özel Yetenek sınavında engelli adaylar için başarılı olma
alt sınırı 100 tam puan üzerinden 50 puandır.

N. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (Puan türlerinin en yükseği)
c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)
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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.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan (spor alanından) 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 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P )
Not: ÖSYM tarafından sınav öncesinde yapılacak tüm değişiklikler yansıtılacaktır. 2018ÖSYS'de, YKS (TYT)/AYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
O–YERLEŞTİRME PUANLARININ (YP) İLANI
1. OBP puanların açıklanmasıyla Yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Adaylar YP
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday yerleştirileceklerdir.
2. Başarı sırasına göre ilan edilen adaylar, belirlenen kesin kayıt gün ve saatlerinde
kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjanın dolmaması halinde ilan edilen yedek
kayıt tarihlerinde eksik olan kontenjanlar, başarı sırasına göre doldurulacaktır.
3. Yerleştirme puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylar
arasında meydana gelebilecek yerleştirme puanı eşitliği durumunda, TYT-puanı yüksek
olan aday; TYT-puanının eşitliği durumunda ise OBP yüksek olan aday kayıt hakkı
kazanacaktır.
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EK-1

PUAN

ENGELLİ SPORCU ÖZGEÇMİŞ
PUANLAMA TABLOSU (ESÖP)

100

A Sınıfı Milli Olmak (*).

90

B Sınıfı Milli Olmak (*).

80

C Sınıfı Milli Olmak (*).

60

Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi elde etmek.(**).

50

Türkiye Şampiyonalarında 4,5,6. olmak.(**).

(*) Milli Sporcu Belgesi ile Belgelemek.
(**) Türkiye Şampiyonasındaki Derecesinin Belirtildiği İlgili Federasyon Başkanı, Başkan
Vekili, ya da Genel Sekreter Onaylı Belge.
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EK-2
MİLLİ SPORCU PUAN TABLOSU (MSP)
PUAN

50
45
40

PUAN

40
35
30

OLİMPİK BRANŞLAR
A Sınıfı Milli olmak (*).

B Sınıfı Milli Olmak (*).

C Sınıfı Milli olmak (*).

OLİMPİK OLMAYAN BRANŞLAR
A Sınıfı Milli olmak (*).

B Sınıfı Milli Olmak (*).

C Sınıfı Milli olmak (*).

*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
NOT: EK-3’DE OLİMPİK OLAN FEDERASYON İSİMLERİ VERİLMİŞTİR (18.07.2018 TARİHİNDE SPOR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/OlimpikSporDallari WEB SAYFASINDAN)
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EK-3
OLİMPİK SPOR BRANŞLARINA AİT FEDERASYONLAR
Olimpik Spor Federasyonları (Yaz)

Olimpik Spor Federasyonları (Kış)

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Alp Disiplini

Atletizm Federasyonu

Artistik Buz Pateni

Badminton Federasyonu

Biatlon

Basketbol Federasyonu

Buz Hokeyi

Beyzbol Federasyonu

Curling

Binicilik Federasyonu

Kayakla Atlama

Bisiklet Federasyonu

Kayaklı Koşu

Boks Federasyonu

Kısa Mesafe Sürat Pateni

Cimnastik Federasyonu

Kızak

Dağcılık (Sportif Tırmanış) Federasyonu

Kuzey Kombine

Eskrim Federasyonu

Serbest Stil Kayak

Futbol Federasyonu

Skeleton

Golf Federasyonu

Snowboard

Güreş Federasyonu

Sürat Pateni

Halter Federasyonu

Yarış Kızağı

Hentbol Federasyonu
Hokey Federasyonu
Judo Federasyonu
Kano Federasyonu
Karete Federasyonu
Kaykay Federasyonu
Kürek Federasyonu
Masa Tenisi Federasyonu
Modern Pentatlon Federasyonu
Okçuluk Federasyonu
Softbol Federasyonu
Sörf Federasyonu
Sutopu Federasyonu
Taekwondo Federasyonu
Tenis Federasyonu
Triatlon Federasyonu
Voleybol Federasyonu
Yelken Federasyonu
Yüzme Federasyonu
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EK-4
BELGELER


MİLLİ SPORCU BELGESİ: Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş, millilik kategorisi
belirtilmiş, Milli Sporcu Belgesi (EK-5 ve EK-6).

** Milli Sporcu belgesinin 12/05/2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Spor Genel Müdürlüğü’nün “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik” (EK-5)
kapsamında alınmış ya da daha önce alınan Milli Sporcu belgelerinin ilgili yönetmelik gereği
denklik işlemlerinin yaptırılmış olması gereklidir.
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EK-5
12 Mayıs 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27932

YÖNETMELİK
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi
temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer
alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma
MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular,
katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak
kazanır.
a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara
katılmak şarttır.
1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,
2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,
3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki
dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara
katılmak şarttır.
1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları
finalleri,
2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme
müsabakaları,
3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya
ve Avrupa kupaları finalleri,
4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar
kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
5) Üniversite oyunları,
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6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik
Oyunları,
7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen
dünya şampiyonaları,
8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya
şampiyonaları,
9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları
ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,
10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan,
ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının
katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,
c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için
öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak
şarttır.
Milli sporcu belgesi verilmesi
MADDE 10 − (1) 7. maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara
milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,
b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,
c) Müsabaka cetveli,
ç) Müsabaka sonuç listesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli
sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra
bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda
ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Milli Sporcu
Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.
(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon
sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği
derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan
sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup
eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.
MADDE 13 − (1) 11.2.2006 tarihli ve 26077 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Milli
Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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EK-6

MİLLİ SPORCU BELGESİ
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EK-7
KAYIT SIRA NO: . . . . . . . . . . . . . . . …………. (Ön kayıt görevlisi dolduracak)

T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI
KAYIT-KABUL FORMU
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve YILI
(gün/ay/yıl)
ADRES

FOTOĞRAF
Vesikalık
fotoğrafınızı, Bu alanı
taşırmadan yapıştırın

CEP TELEFONU (Kendisinin)
CEP TELF. (Anne ya da
Babanın)
e-posta
OBP PUAN TÜRLERİNDEN EN YÜKSEK OLANI
Sağ tarafa (Virgülden sonraki rakamlar da dahil olmak üzere tamamını yazınız)

2019 TYT PUANI
Sağ tarafa (Virgülden sonraki rakamlar da dahil olmak üzere tamamını yazınız)

2018 YKS PUANI İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA
YERLEŞTİRİLDİNİZ Mİ?
Sağ tarafa ( EVET ya da HAYIR) şeklinde cevap yazınız

MEZUNİYET ALANINIZ NEDİR?
Sağ tarafa (Spor Alanı ya da Diğer) şeklinde cevap yazınız.

TERCİH BÖLÜMÜ
Sağ tarafa (Öğretmenlik, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinden hangisini
ya da hangilerini tercih ettiğinizi, aralarına virgül işareti koyarak yazınız. Yalnız 1 ya da
2 bölüm tercih edebileceğiniz gibi Her 3 bölümü de tercih edebilirsiniz. Örneğin.
(Öğretmenlik, Antrenörlük ve Rekreasyon) şeklinde yazabilirsiniz… Tercihleriniz,
kayıt kabul işlemi tamamlandıktan sonra değiştirilemez.

TESLİM EDİLEN EVRAKLAR (Bu Bölüm Sınav Ön Kayıt Görevlisince
Doldurulacaktır)

(. . . .)
(. . . .)
(. . . .)
(. . . .)

2019 TYT Sınav Sonuç Belgesinin Aslı
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
“Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu (Sağlık ocağından da alınabilir)
Spor Lisesi Çıkışlı Adayların Diplomalarının aslı ya da sureti (Sadece Spor Lisesi çıkışlı adaylardan
istenecektir)
(Bu belgede adayın, (30.03.2012 tarihinden önce mezun ya da öğrenci olup olmadığını belirleyecek tarih ya da bir açıklama
bulunmalıdır

(. . . .)
(. . . .)

Engelli Sağlık Raporu (Sadece Engelli Kontenjanından Başvuru yapan adaylardan istenecektir.
Sportif Özgeçmişini Belirtir Belgeler (………) Sayfadan oluşan
(ÖNEMLİ NOT: Sportif Özgeçmiş belgeleri sadece Milli Adaylardan ve eğer varsa Engelli adaylardan istenecektir).

Kayıt Görevlisi ONAY
Üniversitenizde yapılacak olan 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK sınavlarına katılmak istiyorum. Sınav
hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildim. Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde
(http://sporbilimleri.kku.tr) yayınlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu okudum. Sınav Kılavuzunda belirtilen kurallara ve
sınav sonuçlarına itiraz sürelerine uyacağımı kabul ediyorum. Özel yetenek sınavına, ilan edilen sınav zaman aralığında
girmediğim/giremediğim takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğim.
İş bu Kayıt Kabul Formu ile Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı ÖZEL
YETENEK sınavlarına başvururken, yukarıda belirttiğim bilgilerin ve sunmuş olduğum belgelerin Sınav Kılavuzunda belirtilen
şartları taşıdığını ve resmen şahsıma ait olduğunu beyan ederim. Bilgi ve belgelerimin, fotoğrafımın yanlışlığıyla oluşacak olan
bütün yasal sorumluluğu ve yaptırımları kabul ediyorum. Gereğini arz ederim.
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Adayın İmzası

EK-8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GEÇİCİ SINAV GİRİŞ BELGESİ
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve YILI

FOTOĞRAF
Vesikalık fotoğrafınızı,
Bu alanı taşırmadan
yapıştırın

(Gün/Ay/Yıl olarak)
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