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Sunuş 

Değerli adaylar, İç Anadolu Bölgesinin şirin kentlerinden biri olan Kırşehir İlimizin gözdesi 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun öğrencisi olmak 

için yapacağınız başvurular bizleri sevindirecek ve onurlandıracaktır.  

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, kısacası toplumun tüm kesimlerinin beden ve ruh 

sağlığını korumak, geliştirmek ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek 

sporcular yetiştirmek temel hedefimiz olacaktır. Bu hedefe ulaşmada etkin bir şekilde görev 

alacak olan öğrencilerimizin nitelikli ve donanımlı olarak yetişmeleri için gerekli özen 

gösterilecektir.    

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzu, seçtiğiniz bölümlere yönelik olarak sizlere, en hassas ve objektif değerlendirmeyi 

yapmak üzere ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. Sınav sürecinde herhangi bir sorunla 

karşılaşmamak için Özel Yetenek Sınavı Kılavuz’unu dikkatli bir şekilde okumanızı, 

anlamanızı ve incelemenizi öneririz. Sınavda, insan etkisine imkân vermeyen, elektronik 

sistemlerle ölçülen, zaman ve sayısal değerlere dayalı değerlendirme sistemi kullanılacaktır. 

Kişisel değerlendirme hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak, hak edene hakkının verileceği 

şeffaf bir sınavdan geçeceğinizden hiçbir kuşkunuz olmasın. Çevrenizde oluşabilecek ve sizi 

olumsuz etkileyecek söylemlere itibar etmeyiniz. Sizleri istismar edecek kişi ve gruplara fırsat 

vermeyiniz. Olumsuz türden söylenti ve eylemlerin, sizlerin sadece moralini bozmak ve 

başarınızı etkilemekten ileri gidemeyeceğini bilmenizde yarar görüyoruz. Amacımız, sizleri 

sınavda ortaya koyabildiğiniz başarılarınıza göre en hassas şekilde değerlendirmek ve en 

yüksek dereceden en düşük dereceye kadar sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar 

adayı üniversitemizin öğrencisi yapmaktır.  

Özel Yetenek Sınavımıza katılan tüm adaylarımızın sınav süresince herhangi bir problem 

yaşamamaları ve sınavda üstün bir başarı sergilemeleri temennisi ile sınav süresince 

görevlilere karşı göstereceğiniz anlayış ve çevreye olan duyarlılığınız için sizlere şimdiden 

teşekkür eder ve başarılar dilerim. 

 

Prof. Dr. Ersan KARA  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
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Genel Bilgiler 

Yüksekokulumuz, Bakanlar Kurulunun 07.10.1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararına istinaden 

ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2000 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, 

Gazi Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 2000 - 2001 eğitim-öğretim yılından 

itibaren, yüksekokul bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü" açılması ve 

50 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun görülmüştür. Ancak daha sonra 7 Mart 

2006 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi kurulmuştur. 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile ve 

17.10.2006 tarihi itibariyle Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adını 

almıştır. 2009 - 2010 eğitim - öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü açılmış ve 40 

öğrenci alınmıştır. 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü açılmış ve 

33 öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuz 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Üniversitemizin 

Bağbaşı Yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır. 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6.maddesi gereği Ahi Evran 

Üniversitesi ismi “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” olarak değiştirilmiş. Bu değişiklikten 

sonra Yüksekokulumuz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

adını almıştır. Yüksekokulumuzda, 5 adet derslik, 6 adet amfi derslik, 1 adet bilgisayar 

laboratuvarı, 10 adet idari ofis ile öğretim elemanlarına ait 18 adet ofis bulunmaktadır. - 

Yüksekokulumuzda 1 adet seminer salonu, 2 adet toplantı salonu ve 1 adet kantin 

bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun öğretim dili Türkçe, öğretim 

süresi 4 yıldır (8 Yarıyıl).4 yıllık programı tamamlayanlara lisans diploması verilir. 

Yüksekokul bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü mevcuttur. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun akademik kadrosu 1 Profesör, 6 Doçent, 6 Dr. Öğr. 

Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi olmak 

üzere toplam 21 öğretim elemanından oluşmaktadır.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun idari kadrosu 1 Yüksekokul Sekreteri, 2 Şef, 4 

Memur, 1 Teknisyen olmak üzere toplam 8 idari personelden oluşmaktadır.   

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza ait 1 Atletizm-Futbol Sahası, Yüzme Havuzu, 

Cimnastik Salonu, Güreş Salonu, Boks, Karate ve Taekwondo Salonu, 2 Adet Spor Salonu, 1 

Adet Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol- Voleybol Sahası, 1 Adet Halı Saha bulunmaktadır.  
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun kullanımına sunulmuş 1’er adet Anatomi 

Laboratuvarı, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Laboratuvarı, Kinantropometri Laboratuvarı, 

Sporcu Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.  

 

Kısaltmalar 

YÖK: Yüksek Öğretim Kurumu   

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  

YÖKSİS: Yüksek Öğretim Bilgi Sistemi 

TYT: Temel Yeterlilik Testi  

MR: Mental Retardasyon 

OBS: Otizm Spektrum Bozukluğu  

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı 

YP: Yerleştirme Puanı  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı  

KT: Koordinasyon Testi 

KT-SP: Koordinasyon Testi-Standart Puanı  

PT: Puanların Toplamı.   

AS: Aday Sayısı.   

SS: Puan Dağılımının Standart Sapması.   

PKT: Puanların Karelerinin Toplamı.   

PTK: Puanların Toplamlarının Karesi.   

SP: Standart Puan.   

AP: Adayın Puanı.   

1. Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ve öğrenci alımı ile ilgili tüm 

işlemler bu kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılır. Bu kılavuz özel yetenek sınavının 

yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ilan edilmesi gibi işlemlerle 

ilgili hükümleri kapsar.  

2020-2021 Özel Yetenek Sınavında başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav kılavuzunda 

belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle kılavuzu dikkatli bir şekilde 

incelemeniz ve okumanız büyük önem arz etmektedir.  

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tüm duyurular ve açıklamalar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

web sayfasında (www.ahievran.edu.tr) yapılacaktır. Web sayfasındaki duyurular adaylara 

tebliğ hükmündedir.  

http://www.ahievran/
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Bu kılavuz, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınav Yönergesi" esas alınarak hazırlanmıştır. 

2. Genel Hükümler 

 

1. Özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine 

alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. 

2. 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan 

oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınacak tüm adaylar (Engelli adaylar,  hariç) koordinasyon 

parkuru sınavına katılmak zorundadır.  

 

3. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 

de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması 

gerekmektedir.  

4. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eş 

değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan 

türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur (Tablo 4 2020 ÖSYM 

Kılavuzunda yer alan). 

5. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına 

başvurabilirler. 

6. Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT' de en düşük 800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmaları gerekmektedir.  

7. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puanından en az 

150,000 puan almaları gerekmektedir. 

8. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

9. 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 
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grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim kurumuna 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, 

sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan 

adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi 

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek 

sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.  

10. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan veya özel hastanelerden 

alacakları (yeni tarihli) "Spor Yapmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" 

ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru 

sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engeli 

olan adaylar belirlendiğinde, Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilgililerden heyet raporu 

istenecektir. Heyet raporunda öğretimini aksatacak durumu belgelenen adaylar, sınavı 

kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 

11. Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına 

uygun olarak alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını 

anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını 

sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Milli sporcular, 

başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi olacaklardır 

(Koordinasyon Parkuru Hariç). K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu 

belgeleri bu sınavlar için geçerli değildir.  

12. Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; öncelikli olarak Olimpik A Milli 

sporcular, kontenjanın dolmaması halinde Olimpik B Milli sporcular, kontenjanın 

dolmaması halinde Olimpik C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir. (Son 5 yıl 

içerisinde Milli sporcu olanlar). Kontenjan dolmaması halinde olimpik olmayan A 

Milli sporcular, Olimpik olmayan B Milli sporcular ve Olimpik olmayan C Milli 

sporcular sırasına göre yerleştirilecektir (Son 5 yıl içerisinde Milli sporcu olanlar). 

13. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları 

üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan 
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hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

denilecektir (Tablo 5 2020 ÖSYM Kılavuzunda yer alan). 

14. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını 

(OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir. 

15. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eş değer lisans 

programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 

veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur. 

16. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir. 

17. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

18. Sınavlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

Sınav Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve 

Kılavuzunda karşılığı ve hükmü bulunmayan durumlarda Sınav Düzenleme Kurulu 

yetkilidir. 

19. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli 

belgelerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. 

20. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun 

(rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır. 

21. Adaylar sınava aday numarasına göre (önce kadın, sonra erkek olmak üzere) 

alınacaklardır. Aday numarası kayıt bitimini takip eden günde www.ahievran.edu.tr 

adresinde ilan edilecektir.   

22. Adaylar sınava girişlerde, Online kayıtta verilen sınava giriş belgesi ve geçerli bir 

kimlik belgesini (kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya nüfus 

müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi ve süresi geçerli pasaport dışında 

herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmez) yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

Sınava giriş belgesi ve kimliği yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.  

23. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranan, sınav 

görevlilerine ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunan, sınav ekipmanlarına 

zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile 

sınavdan diskalifiye (ihraç) edilecek ve ayrıca bu adaylar hakkında suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 
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24. Kesin kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek aday listeleri, sınav bitiminden 

itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğünce ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonraki 7 iş 

günü içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçe ile 

itiraz edebilirler.   

25. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak Sınav Düzenleme Kurulu gerekli 

görülen değişiklikleri (Tarih, saat, yer, sınav sistemi, parkur, öğrenci kontenjanlarının 

aktarımı vb.) yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik 

bir arıza meydana geldiğinde sınav, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile ertelenebilir. 

Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilecektir.  

26. Özel Yetenek sınavı, Koordinasyon Testi şeklinde uygulanacaktır. Adaylara sınavda 

tek hak verilecektir. Adaylar verilen bu haktan başka hak talep edemezler.  

27. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan 

Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler 

uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre bölümlere öğrenci alınacaktır. 

28. Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile 

TYT puanları ÖSYM’den alınacaktır. 

29. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’den aldıkları 

puan baz alınacaktır.  

30. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür 

girişimde bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık nezdinde 

suç duyurusunda bulunulacaktır. 

31. Sınav değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, öncelikle alandan 

gelen adaylara öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik varsa başvuruda kullanılan TYT Puanı 

daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek 

olan aday tercih edilir.  

32. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt 

işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan 

vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır. 

Geçersiz evrakla kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul 

edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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33. Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak 

ve sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvuruları Sınav 

Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilir ve karar verilir.  

34. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgeleri sınav süresince iade 

edilmeyecektir. Ancak, kesin sınav sonuçları açıklandıktan sonra (bir ay içerisinde), 

(fotokopisi Yüksekokulda kalmak kaydıyla) bir dilekçe ile Yüksekokul öğrenci 

işlerinden geri alınabilecektir. 

35. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında istenecektir. 

36. Bu kitapçıkta yazılı olan ya da olmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her 

türlü değişiklik yapma, karar alma ve düzeltme yetkisi Sınav Düzenleme Kuruluna 

aittir. 

37. Başvuruyu yapan her aday bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

 

3. COVİD-19 Pandemisi Kapsamında 2020/2021 Özel Yetenek Sınavında Uyulması 

Gereken Kurallar 

A) Adayların Uyması Gereken Kurallar 

1. Adayların yakınları, antrenörleri ve diğer kişiler sınav alanına alınmayacaktır. Ayrıca 

adayların yakınları ve antrenörleri kampüs alanına maske ile girmek zorundadırlar. 

Maske takmayan aday yakınları ve antrenörler kampüs alanına alınmayacaktır.  

2. Adayların sınav alanına maskeleri takılmış bir şekilde giriş yapmaları gerekmektedir. 

3. Sınav alanına girişte görevliler tarafından adayların ateş ölçümleri yapılacaktır. Ateşi 

38 ℃’den yüksek olan adaylar sınav salonuna alınmayacaktır. Bu adaylar tüm adaylar 

sınava girdikten sonra sınava alınacaklardır.  

4. Diğer adaylar ve görevliler ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır. 

5. Tüm adaylar tarafından sınava giriş aşamasında COVID-19 öyküsü ile ilgili olarak 

form doldurulacaktır. COVID-19 ile ilgili öyküsü olan adaylar diğer adayların sınavı 

tamamlandıktan sonra sınava alınacaklardır.  

6. Adaylar sınav alanına girdikten sonra ellerini dezenfektanla temizledikten sonra 

maskelerini çıkararak, girişte bulunan çöp kovasına atacaklardır. Bu işlemden sonra 

girişte bulunan dezenfektanla tekrar ellerini temizleyeceklerdir.  

7. Sınav parkurunu tamamlayan aday çıkışta bulunan dezenfektanla tekrar ellerini 

temizleyip görevliler tarafından verilen maskeyi takarak sınav salonunu terk 

edeceklerdir.  
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8. Sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında tüm adaylar pandemi kurallarına 

uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayan adaylarla ilgili olarak yürürlükte olan 

genelgeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.  

9. Her adaydan sonra sınav alanında temizlik görevlileri tarafından dezenfektan işlemleri 

yapılacaktır.  

B) Görevlilerin Uyması Gereken Kurallar 

1. Sınav görevlileri sınav salonuna maske, eldiven ve yüz koruyucu ile giriş 

yapmaları gerekmektedir. 

2. Sınav Görevlileri salona giriş yaparken ateş ölçümlerini yaptırmaları 

gerekmektedir. Ateşi 38 ℃’den yüksek olan görevliler sınav salonuna 

alınmayacaktır.  

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVİD-19 vakası 

veya temaslısı görevliler sınav salonuna alınmayacaktır.  

4. Çalışma esnasında görevliler sosyal mesafeye korumalı ve hijyen kurallarına 

uyulmalıdır.  

5. Görevli personellerin tümü kurallara uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya 

da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır.  

6. Görevlilerin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için 

eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.  

C) Sınav Salonunun Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması İle İlgili 

Uyulması Gereken Kurallar 

1. Sınavın yapıldığı alanlarda sosyal mesafeyi belirleyen işaretler gerekli yerlere 

uygun şekilde konumlandırılmalıdır.  

2. Sınav salonun temizliği sık sık yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler 

daha sık temizlenmelidir. Adayların temas ettiği noktalar her adaydan sonra 

mutlaka temizlenmelidir.  

3. Yüzeylerin temizliğinde nemli materyaller kullanılmalıdır. Toz çıkaran materyaller 

ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.  

4. Spor salonunda sık temas edilen alanların (kapı kolları, masa yüzeyleri, sınavda 

kullanılan araç ve gereçler gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.  

5. Sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.  

6. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır. 
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7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el 

kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.  

8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.   

9. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik 

işlemlerinden sonra maske ve eldivenler çöp kovasına atılmalı ve eller 20 saniye 

süreyle su ve sabunla yıkanmalıdır.  

10. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan sınav salonlarının havalandırılması 

temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 

sistemlerin bakım ve onarımları sık sık yapılmalıdır.  

11. Sınav salonu sık sık havalandırılmalıdır. 

12. Sınavdan önce ve sınav tamamlandıktan sonra tüm salon temizlenmelidir.    

 

4. Bölüm Kontenjanları ve Asgari Başvuru Puanları 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan bölüm öğrenci 

kontenjanları ve asgari başvuru puanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak bölümler ve 

kontenjanları. 

Birimi/Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

Engelli Milli  Genel Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi Bölümü 
- 

Kadın 2 

Erkek 4 

Kadın 15 

Erkek 25 
46* 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 

Kadın 2 

Erkek 3 

Kadın 3  

Erkek 5  

Kadın 20 

Erkek 30 
63* 

Spor Yöneticiliği Bölümü 
Kadın 2 

Erkek 3 

Kadın 3 

Erkek 5 

Kadın 20 

Erkek 30 
63* 

*Genel kontenjana ek olarak %10 Engelli ve % 15 Milli öğrenci ilave edilmiştir. 
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Tablo 2:Bölümler itibariyle başvuru için gerekli asgari YKS (TYT) puanları 

Birimi/Bölümü Kontenjanı 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alan Dışı Alandan (*) Milli 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 800.000**
 800.000**

 150*** 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 150 150 150*** 

Spor Yöneticiliği Bölümü 150 150 150*** 

(*) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri veya Güzel Sanatlar Liselerinin “Spor” 

alanından mezun olan adaylar ve Spor Lisesi mezunları. 

(**)  Adayların, 2020- YKS’ de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip 

olmaları gerekmektedir. 

(***) Tüm programlara başvuracak milli adayların TYT puanları en düşük 150 olması 

gerekmektedir.  

 

• * Millilik belgesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının https://shgm.gsb.gov.tr/ web 

adresinde yer alan spor dallarına ait federasyonlardan birinden alınmış olması 

zorunludur. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlara 

başvuru yapacak olan Milli adayların 01.01.2015 tarihinden sonra Milli sporcu olması 

gerekmektedir. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlar 

kadın ve erkek adaylar arasında eşit paylaştırılır. Olimpik ve Olimpik olmayan spor 

dalları için belirlenen kontenjan sayısından fazla sayıda milli aday başvurusu olursa, 

başvuruda bulunan milli adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar. Kadın ve 

erkek milli adaylar için yerleştirme puanı hesaplanarak Olimpik ve Olimpik olmayan 

milli adaylar arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucu millilik kontenjanından 

yerleşemeyen adaylar, aynı dereceleri temel alınarak diğer adaylar için belirlenen 

genel listeye dâhil olurlar. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarına ayrılan 

kontenjanların dolmaması durumunda, öncelikle Olimpik ve/veya Olimpik olmayan 

spor dallarına başvuran milli sporculardan bu kontenjanlar doldurulur. Milli sporcular 

için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar 

genel kontenjanlara aktarılmayacaktır. 

• ** Olimpik sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan 

dallardır. Olimpik spor dalları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 

aşağıda belirtilen spor dallarından oluşmaktadır.  

https://shgm.gsb.gov.tr/
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• Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol/softbol, Biatlon, Binicilik, 

Bisiklet, Bob Kızak, Boks, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Cimnastik, Curling, Eskrim, 

Futbol, Golf, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano, Karate, Kayak, Kaykay, 

Kürek, Luge Kızak, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sörf, Spor 

Tırmanışı, Su Sporları, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken. Detaylı bilgi 

için https://www.olimpiyat.org.tr/ internet sitesi ziyaret edilebilir.  

• *** Yabancı Uyruklu Adaylar: Yabancı uyruklu adaylar Özel Yetenek Sınavı’na 

tabi tutulurlar ve bu adaylar için ayrı bir sıralama yapılır. Kontenjandan daha az sayıda 

yabancı uyruklu aday başvurusu olursa, Özel Yetenek Sınavı’nda uygulanan testin 

tüm adaylara ait ortalama derecelerin altında dereceler yapan adaylar Beden Eğitimi 

ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 

kabul edilmeyeceklerdir. Yabancı uyruklu aday kontenjanı diğer kontenjanlara 

aktarılamaz. 

 

5. Başvuru ve kayıt tarihleri 

İŞLEMLER - 

SINAVLAR 
TARİHLER  / SAAT YER 

Ön Kayıt (Online) 

Kayıtlar, 04 Ağustos - 10 Ağustos 2020 

(Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, 

Pazar, Pazartesi) tarihleri arasında online olarak 

yapılacaktır. 

 

besyokayit.ahievran.edu.tr 

Engelli Ön Kayıt 

(Şahsen) 

Kayıtlar,17-18-19 Ağustos 2020  

(Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihleri arasında 

şahsen yapılacaktır.  

Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu  

Sınava 

Gireceklerin İlanı 

11 Ağustos 2020 (Salı) tarihinde sınava girecek 

adayların ilanı yapılacaktır.  

KAEÜ Web Sayfası 

BESYO Web Sayfası 

Özel Yetenek 

Sınavı Kursu  

10-15 Ağustos 2020 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi) tarihleri arasında 

yapılacaktır.  

Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Spor Salonu 

Koordinasyon 

Sınavları  

Sınav, 17-20 Ağustos 2020  

(Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) tarihleri 

arasında / (Tam Gün) Sabah 08.00 başlayıp sınav 

bitimine kadar devam edecektir. 

Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Spor Salonu 

Engelli Adayların 

Sınavı  

17-18-19 Ağustos 2020  

(Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihlerinde adayın 

başvuru yaptığı gün diğer adayların koordinasyon 

sınavı sonunda yapılacaktır.  

Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

https://www.olimpiyat.org.tr/
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Asıl Liste Kesin 

Kayıt 

Kesin Kayıt, 31 Ağustos – 02 Eylül 2020  

(Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihleri arasında 

mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

BESYO Binası 

Sınav Sonuçlarının 

Açıklanması 

Sınav sonuçları; sınavın bitiş tarihinden itibaren en 

geç 7 iş günü içerisinde açıklanacaktır. 
BESYO Web Sayfası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listeler İlan Tarihi Kayıt Tarihi / Yeri 

1.Yedek Liste 
02 Eylül 2020 (Çarşamba) / Saat 18.00 

(BESYO WEB SAYFASI) 

03-04 Eylül 2020 

(Perşembe, Cuma) (2 gün) 

Mesai Saatleri İçerisinde 

(BESYO BİNASI) 

2.Yedek Liste 
04 Eylül 2020 (Cuma) / Saat 18.00 

(BESYO WEB SAYFASI) 

07-08 Eylül 2020 

(Pazartesi, Salı) (2 gün) 

Mesai Saatleri İçerisinde 

(BESYO BİNASI) 

3.Yedek Liste 
08 Eylül 2020 (Salı) / Saat 18.00 

(BESYO WEB SAYFASI) 

09-10 Eylül 2020 

(Çarşamba, Perşembe) (2 gün) 

Mesai Saatleri İçerisinde 

(BESYO BİNASI) 

4.Yedek Liste 

 (Ad Okuma Yöntemi) 

10 Eylül 2020 (Perşembe) / Saat 18.00 

(BESYO WEB SAYFASI) 

11 Eylül 2020 

(Cuma) (1 gün) 

Saat: 11.00 

(BESYO BİNASI) 

Not: Yukarıda belirtilen başvuru, sınav ve kayıt tarihleri; ÖSYM sınav açıklama takvimi 

dikkate alınarak düzenlenmiş olup, ÖSYM tarafından herhangi bir değişiklik yapılması 

halinde, Yüksekokulumuz Müdürlüğü tarafından değişiklikler ayrıca ilan edilecektir. 

 

6. Online Kayıtta Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler  

1- ÖYS’ye katılacak adayların “Spor yapmasında sağlık yönünden sakınca yoktur” ibaresini 

içeren sağlık raporu. (Resmi sağlık kuruluşlarından veya özel hastanelerden alınmış olacaktır).  

2- Vesikalık fotoğraf (4,5*6 cm ebadında son 6 ay içerisinde, önden, yüzü açık, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek fotoğraf). Not: Kursa katılacak adayların kimlik kartı fotokopisi ile 2 adet 

fotoğraf getirmesi gerekmektedir. 

3- Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel 



 14 

Müdürlüğünün Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkındaki yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş 

olması zorunludur). (KKTC ve yabancı uyruklu adayların Milli Sporcu Belgesi bu sınavlar için 

geçerli değildir). 

 

7. Koordinasyon Parkuru Tanıtım, Bilgilendirme ve Uygulama Kursu 

 Adaylar 10-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Koordinasyon Parkur tanıtım, 

bilgilendirme ve uygulama kursuna katılacaklardır.  Sınava katılacak her adayın; 

“Koordinasyon Parkuru Tanıtım, Bilgilendirme ve Uygulama” ücreti olarak aşağıda 

belirtilen hesap numarasına 200 (ikiyüz) TL yatırdığına dair adayın kendisinin adı ve 

soyadı ile T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu dekontu, online kayıt esnasında ibraz 

etmesi gerekmektedir. 

Banka  Şube IBAN Hesap No 

Vakıfbank Vakıfbank Kırşehir Şubesi TR060001500158007306011801 06011801 

 

8. Sınav Tarihi ve Yeri 

 

Tarih  : 17-20 Ağustos 2020 

Saat     : 09.00  

Yer/Adres: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Spor Salonu, Bağbaşı Mah. Sahir 

Kurutluoğlu Cad. No: 100 Merkez / KIRŞEHİR  

Adaylar 17 Ağustos 2020 (Pazartesi) tarihinden itibaren randevu saatlerine göre koordinasyon 

sınavına girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre 

sınava alınacaklardır. Sınava girmeyen adaylar ile sınava girip, koordinasyon parkurundan 0 

(sıfır) alan adaylar değerlendirilmeye tabi tutulmayacaklardır (Milli sporcular hariç). 

Yanında Kimlik Belgesi ve Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

9. Koordinasyon Parkuru  

İstasyon 1: Öne Düz Takla: Aday minder üzerinde öne doğru düz takla atacaktır. 

Aday öne doğru takla atarken minderin dışına taşarsa veya minderin etrafındaki 

hunilere temas ederse 2 sn. ceza alır. 

İstasyon 2: 360 Derece Dönüş (Burgu): Aday çemberin içinde kendi etrafında 360 

derece dönüş yaparak istasyonu tamamlar. Aday çift ayakla sıçrayarak istasyona başlar 

ve çift ayakla düşerek istasyonu tamamlar.  Aday çift ayakla sıçramadığı ve çift ayakla 

düşmediği zaman 2 sn. ceza alır. Burgu iki ayakta içeride olmak kaydı ile belirlenen 
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çember içerisinde başlar ve bu alan içerisinde biter. Aday sıçrayış sonunda çemberin 

dışına çıkarsa 2 sn. ceza alır. 

İstasyon 3: Engellerin Üstünden ve Altından Geçme: Bayanlar için 60 cm erkekler 

için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne paralel olan engelin önce üzerinden 

sıçrayıp, daha sonra altından geçilip sekiz şeklindeki hareketini bitirerek istasyon 

tamamlanır. Harekete sağ veya soldan başlanabilir. Aday dört hareketten yapmadığı 

her hareket için 2 sn. ceza alır. 

İstasyon 4: Sağlık Topu Taşıma: Kasa içindeki sağlık topları birer-birer diğer kasaya 

taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Her bir top karşı taraftaki kasanın 

içine konulacaktır. Kasanın içine konulmayan her bir top için 8 sn. ceza verilecektir.  

İstasyon 5: Hentbol Topu İle Duvara Pas: Kasa içinde bulunan hentbol topu ile 

yüzü ve vücudu duvara dönük olarak üç atış yapılır, her atışın geçerli olması için 

yapılan atışın, atış çizgisinden 5 metre uzaklıktaki ve 2 metre yükseklikteki duvarda 

bulunan çizgi ve üzerine isabet etmesi gerekmektedir. Çizgi ve üzerine isabet etmeyen 

her atış için 1 sn. ceza verilir. Atış sırasında adayın ayağının tamamı çizgiyi geçemez. 

Ayak çizgiyi tamamen geçerse her atış için 1 sn. ceza verilir. Üç atış tamamlandıktan 

sonra top aday tarafından kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın içine 

konulmayan hentbol topu için 8 sn. ceza verilir. 

İstasyon 6: Çift Ayak Sağa ve Sola Sıçrama: Aday 40 cm. yüksekliğinde ve 26,5 

cm. genişliğindeki cimnastik sırasının üzerinden sağa ve sola toplamda 5 kez çift ayak 

sıçrama yapılır. Hareket çift ayakla başlar çift ayakla biter. Her eksik sıçrama 2 sn., 

tek ayak sıçrama, tek ayak düşme/konma ve sıçrama tahtasına el ve vücut teması ile 

avantaj sağlaması durumunda 1 sn. ceza verilir.  

İstasyon 7: Otomobil Lastiklerinin İçine Basarak Geçme: Aday otomobil 

lastiklerinin içine tek ayakla basarak geçmeleri gerekmektedir. İçerisine basılmadan 

geçilen her bir lastik için bir 1 sn. ceza verilir.  

Önemli Uyarı: 6. ve 7. İstasyon arasında bulunan ve geçiş yönü belirtilmiş olan 

koninin geçilmesinde belirtilen yön dışında, koninin solundan geçildiğinde 2 sn. 

ceza, üstünden geçildiğinde 1 sn. ceza verilir. 

İstasyon 8: Slalom: Adaylar beş engelin arasından slalom yaparak geçerler. 

Slalomları çekerek ve iterek avantaj sağlayan adaya, her bir çekme veya itme hareketi 

için 2 sn., her atlanan slalom için 4 sn. ceza verilir. 

İstasyon 9: Sprint: Adaylar 3 m ve 6 m sprint koşularında huni etrafını dolaşmak 

zorundadır. 3m sprint atlayan aday 5 sn., 6m sprint atlayan aday 8 sn. ceza alır. Huni 

etrafındaki dönüşlerde elin huniye ve yere teması halinde 2 sn. ceza verilir. 

 

Önemli Uyarı: Koordinasyon parkurunda ki istasyonlardan herhangi birini 

uygulamadan parkuru eksik istasyonla tamamlayan adaylar değerlendirmeye 

alınmayacak olup puanları hesaplanmayacaktır!!! 

 

  Adaylar sınav esnasındaki hatalarından dolayı hiçbir şekilde uyarılmayacaktır!!! 

 

Sınav kurallarına uymayan ve disiplinsiz davranan adayları diskalifiye etme 

yetkisi sınav düzenleme kuruluna aittir. 
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                                              Şekil 1: Koordinasyon parkuru yerleşim planı 
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10. Sınavın değerlendirilmesi 

Puan dağılımı 

KAEÜ-ÖYS puanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 2’te verilmiştir. 

Tablo 3:  Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) bölümlere göre dağılımı 

BÖLÜMLER Koordinasyon YKS (TYT) Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi %40 %60 %100 

Antrenörlük Eğitimi %70 %30 %100 

Spor Yöneticiliği %30 %70 %100 

                                                

Koordinasyon sınavında Milli sporcu adayların değerlendirilmesi 

Millilik belgesi bulunan adaylar koordinasyon sınavında elenmeyecekler koordinasyon parkurundan 

aldığı puanlar değerlendirme aşamasında kullanılacaktır.  

Milli kontenjanlarına müracaat eden adaylar müracaat ettikleri programlara belirlenen kontenjanlardan 

daha az başvuru olması halinde koordinasyon sınavına dahil edilmeyip, kesin kayıt hakkı 

kazanacaklardır.  

Koordinasyon Parkuru Puanları 

Bayanlar ve erkekler ayrı olarak Tablo 4’te gösterildiği üzere; adayların parkuru tamamlama 

sürelerinin karşılığı puanlar dikkate alınıp, değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

 

Tablo 4: Koordinasyon sınavı puanlama tablosu 

ERKEKLER BAYANLAR 

Derece(Sn) Puanı Derece(Sn) Puanı 

…-44.00 100 …-50.50 100 

44.015-44.515 95 50.515-51.015 95 

44.525-45.025 90 51.025-51.525 90 

45.035-45.535 85 51.535-52.035 85 

45.545-46.045 80 52.045-52.545 80 

46.055-46.555 75 52.555-53.055 75 

46.565-47.065 70 53.065-53.565 70 

47.075-47.575 65 53.575-54.075 65 

47.585-48.085 60 54.085-54.585 60 

48.095-48.595 55 54.595-55.095 55 

48.605-49.105 50 55.105-55.605 50 

49.115-49.615 45 55.615-56.115 45 

49.625-50.125 40 56.125-56.625 40 

50.135-50.635 35 56.635-57.135 35 

50.645-51.145 30 57.145-57.645 30 

51.155-51.655 25 57.655-58.155 25 

51.665-52.165 20 58.165-58.665 20 
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52.175-52.675 15 58.675-59.175 15 

52.685-53.185 10 59.185-59.685 10 

53.195-53.695 5 59.695-60.195 5 

53.70-… 0 60.20-… 0 

        YKS (TYT) puanı 

Adayın 2019 veya 2020 yılı TYT puanı baz alınacaktır.   

Orta Öğretim Başarı Puanı 

2020 KAEÜ-ÖYS’na giren adayların ÖSYM tarafından yayınlanmış ağırlıklı ortaöğretim başarı 

puanları dikkate alınır.  

Asil ve yedek adayların belirlenmesi 

Öğrenci yerleştirme 

Yerleştirme işlemi, adayların YP’na, tercihine ve kontenjanlara göre yapılacaktır. Sistemin 

esasları şu şekilde özetlenebilir: 

a) Adayların yerleştirme işlemi tercihlerine göre ve kontenjan sayısı kadar yapılacaktır. YP’na 

göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’nı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

b) Bir adayın YP’na göre tercih ettiği bölüme kayıt hakkı kazanabilir. 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır.  

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

 c)  2020-TYT Puanı (TYT-P)  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.      

 

                Adayın                     ÖYSP Puan 

                 ÖYSP                       Dağılımının 

ÖYSP Standart                            Puanı                        Ortalaması 

Puanı (ÖYSP - SP)  =      10  x                                                                         + 50 

                ÖYSP Puan Dağılımının 

                    Standart Sapması 

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.  



 20 

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 ) 

2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen 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. Adayların, 2020-YKS’de 

özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için 

TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2019-TYT puanı 

200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece 

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi 

içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda, www.ahievran.edu.tr/besyo ve 

besyo.ahievran.edu.tr web adreslerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru 

yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle ilan edilen yedek listeleri ve kontenjanın 

dolmaması halinde tekrar ilan edilecek yedek listeleri www.ahievran.edu.tr/besyo ve 

besyo.ahievran.edu.tr web adreslerinden takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece 

önemlidir.  

 

11. Asıl ve Yedek adayların kesin kayıtları 

Kesin kayıt tarihi ve yeri 

Kesin kayıt tarihi: Asil adayların kesin kayıtları, 31 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Pazartesi, Salı, 

Çarşamba) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (Bağbaşı Yerleşkesi/ KIRŞEHİR) yapılacaktır. 

02 Eylül 2020 (Çarşamba) günü saat 17.00’a kadar kesin kayıt yaptırmayan asil adaylar bu 

haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Asil adayların kesin kayıtları sonucunda boş kalan kontenjanların bulunması durumunda; 

1. Yedek Liste: 03-04 Eylül 2020 (Perşembe, Cuma), 

http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20ve%20besyo.ahievran.edu.tr
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2. Yedek Liste: 07 -08 Eylül 2020 (Pazartesi, Salı), 

3. Yedek Liste: 09-10 Eylül 2020 (Çarşamba, Perşembe),  

4. Yedek Liste (Ad Okuma Yöntemi): 11 Eylül 2020 (Cuma) tarihlerinde ve mesai 

saatleri içerisinde yedek adaylardan listedeki sıraya göre kesin kayıt işlemi yapılacaktır. 

Herhangi bir bölüme erkek ve kadın adaylar yerleştirilirken yedek listelerin tamamı ilan edilip 

kontenjanlar dolmadığı takdirde dolmayan kontenjanlara, karşı cinsiyetten adaylar 

yerleştirilir. Örneğin: Kadın kontenjanı dolmadığı takdirde o bölümü tercih eden kadın yoksa 

yerine erkek alınarak açık olan kontenjan tamamlanır.  

Kesin kayıt için gerekli belgeler 

Kesin kayıt için istenen belgeler; 

a) Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet 

belgesi yerine kullanılmaz). 

b) Aday, 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş 

ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan 

mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların 

diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır). 

c) Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı onaylı örneği. 

d) 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak 

Askerlik Durum Belgesi (2000 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge 

istenmeyecektir). 

e) 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden ve adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 

f) Tam teşekküllü Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile tam teşekküllü Özel Hastanelerden 

son bir ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu. 

g) Milli öğrenciler için Millilik Belgesinin aslı. 

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt 

için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise kayıt 

yapılmaz. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Yedek 

adaylara kayıt sırası geldiğinde kayıt için gerekli belgelerin asıllarını ibraz etmeleri 

zorunludur. Noter vekâletnamesiyle kayıt yapılabilecektir. 

Yedek Listeden Adayların Kesin Kayıtları 

Birinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Asıl adayların kayıtları 

sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 02 Eylül 2020 (Çarşamba) günü saat 17.00 

itibariyle yapılan kesin kayıtlar sonucunda, kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 
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18.00’da, kayıt yaptırmayan asıl aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden listedeki sıraya 

göre, birinci yedek listesi olarak aday/adaylar ilan edilecektir. İlan edilen birinci yedek listede 

isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 03- 04 Eylül 2020 (Perşembe, Cuma)  günlerinde, 

08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan birinci yedek 

liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.  

İkinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Birinci yedek liste adayların 

kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 04 Eylül 2020 (Cuma) günü saat 17.00 

itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan birinci 

yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, birinci yedek listesinde ilan edilen 

son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre ikinci yedek listesi olarak 

aday/adaylar ilan edilecektir. İlan edilen ikinci yedek listede isimleri bulunan adayların kesin 

kayıtları: 07-08 Eylül 2020 (Pazartesi, Salı) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında 

yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste adayları bu haklarından 

vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Üçüncü Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (İkinci yedek liste adayların 

kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 08 Eylül 2020 (Salı) günü saat 17.00 

itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan ikinci 

yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, ikinci yedek listesinde ilan edilen son 

adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre üçüncü yedek listesi olarak 

aday/adaylar ilan edilecektir. İlan edilen üçüncü yedek listede isimleri bulunan adayların 

kesin kayıtları: 09-10 Eylül 2020  (Çarşamba, Perşembe) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri 

arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan üçüncü yedek liste adayları bu 

haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Dördüncü Yedek Listeden Ad Okuma Yöntemiyle Yapılacak Kayıtlar: 10 Eylül 2020 

(Perşembe) günü saat 17.00 itibari ile boş kalan kontenjanlar için, 11 Eylül 2020 (Cuma)  

günü saat 11.00’da, 10 Eylül 2020 (Perşembe) günü ilan edilen üçüncü yedek listesindeki 

son yedekten sonraki adaydan başlamak üzere, ad okuma yöntemiyle kesin kayıt yapılacaktır. 

İsmi okunan aday, bir sonraki adayın ismi okunmadan kayıt yerinde olmalıdır. 

11 Eylül 2020 (Cuma)  günü yapılacak kayıtları takiben kontenjanlar dolmasa dahi kayıtlar 

sona erecek ve listede ismi olmasına rağmen kayıt yerinde bulunmayan adaylar için mazeret 

kaydı yapılmayacaktır. Bu adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.  

 

12. Kontenjan aktarımı 

Her yıl için Üniversitenin yeni öğrenci kayıt tarihleri dikkate alınarak ÖYS’yi kazanan 
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adayların kesin kayıt tarihleri ve kayıtta istenen belgeler ÖYS Kılavuzu’nda ilan edilir. Süresi 

içerisinde kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, boş kalan kontenjan kadar sıralı yedek 

aday listeleri Yüksekokul tarafından ilan edilir. İlan edilen sürede kayıt yaptırmayan adaylar, 

kayıt haklarını kaybederler. Adayların kesin kayıtları, şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi 

aracılığıyla yapılır. Milli sporcu ve engelli kontenjanları boş kaldığında bu kontenjanlar genel 

kontenjanlara aktarılmayacaktır. Boş kalan kontenjanlara aktarım yapılırken öncelik Milli 

sporcu adaylarına verilir. Yüksekokul ÖYS kılavuzunda kayıt için ilan edilen belgeleri eksik 

olan adayların kayıtları yapılmaz. 

 

13. Engelli Adaylar 

Engelli adaylar 17-18-19 Ağustos 2020 tarihlerinde ön kayıt başvurularını şahsen yapacaklardır. 

Bu adayların sınavları başvuru yaptıkları tarihte diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra 

yapılacaktır.  

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 ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 

Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen 

engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında 

yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan 

adayların kayıtları yapılır. 

Engelli adaylar, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacaktır. Engelli 

sporcuların özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için son beş yıl içerisinde en az 3 (üç) yıl 

aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri şarttır. 

Adayların son bir yıl içerisinde aldıkları engellilik raporunu (Milli engelliler için ilgili Spor 

Federasyonundan aldıkları Millilik Belgesi, Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu) teslim etmeleri kaydıyla engelli adayların TYT puanlarından en az birinin 100 

ve üzeri olması gerekmektedir. Engelli adayların puanı, TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan yani ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan hesaplanacaktır.  

Online kayıt işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını sisteme 

yüklemeleri gerekmektedir. Adayların “Engelliler Branş Sınavı”  puanlarının 
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değerlendirilebilmesi için sınav kriterleri arasında puanlanacak olan ulusal ve uluslararası 

başarılarını belgeleyen evrakları ilgili federasyonlar tarafından onaylı ve ıslak imzalı olarak sınav 

anında ibraz etmek zorunda olup sporcu özgeçmişlerini de ekinde sunmak zorundadırlar. İlgili 

programlara (Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü) engelliler için 

ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanlar genel kontenjana 

aktarılmayacaktır. 

 

Engelliler Branş Sınavı 

 

1.Kriter-Millilik ve Aktif Sporculuk: 

- A Millilik. : 20 puan  

- B Millilik. : 15 puan  

- C Millilik. : 10 puan  

- 3 yıl Aktif Sporculuk. :   5 puan  

 

2. Kriter-Uluslararası Başarı: 

- Paralimpik / 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. Kriter-Ulusal Başarı: 

- Türkiye Şampiyonası 1., 2. ya da 3. Derecesi. : 20 puan  

- Ulusal derecesi yok. :   0 puan  

 

4. Kriter-Yetersizlikten etkilenme derecesine göre Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği programına yatkınlık: 

 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

programlarına içerik ve  

düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkilemez. :  20 puan  
 

 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

programlarına içerik ve  

düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkiler. :   0 puan  
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5. Kriter-İletişim/algı /kendini ifade edebilme yeteneği: 

 

- Sözel ve görsel iletişime açıklık. :  20 puan  

- Sözel iletişime yetersiz, görsel iletişime açık. :  15 puan  

- Görsel iletişim yetersiz, sözel iletişime açık. :    5 puan  

ÖNEMLİ NOT: Her kriter en fazla 20 puan üzerinden değerlendirilerek, kriterlerde adaya 

uygun en yüksek puanı ifade eden tek seçenek toplam puana dahil edilecektir. 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 son beş yıl 

içerisinde en az üç yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan alacakları belgelerini ve 

“Engelli Sağlık Kurulu Rapor” larını sınav düzenleme kuruluna sınav takvimi içerisinde 

belirlenen gün ve saate teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi olarak 

belgelenemeyen milli sporculuk belgesi, ulusal ve uluslararası başarı belgeleri, engelli sağlık 

kurulu raporu olmaması durumunda aday değerlendirmeye alınmaz. 

 

14. İletişim Bilgileri  

Adres: KAEÜ-ÖYS yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Bağbaşı Mah. Sahir Kurutluoğlu Cad. Merkez / KIRŞEHİR 

Telefon: 0386 280 47 50 

Fax: 0386 280 47 49 

Adaylar, KAEÜ-ÖYS’nin tarih, yer ve saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 11 Ağustos 2020 (Salı) 

tarihinden itibaren www.ahievran.edu.tr/besyo veya besyo.ahievran.edu.tr adresinden T.C. 

kimlik numaralarıyla öğrenebileceklerdir. 

Sınavların belirtilen günde bitirilememesi durumunda, takip eden gün içerisinde devam edilecektir. 

Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

http://www.ahievran.edu.tr/besyo%20veya%20besyo.ahievran.edu.tr

