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Üniversiteler öğrencilerin sadece temel ve meslek bilgileri edindikleri bir 
yer değil, aynı zamanda onların kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi 
kullanabilme, sosyalleșme ve grup içerisinde çalıșma yapabilme, 
sorgulama ve eleștirel düșünme yeteneği gibi farklı yetenekleri 
kazandıkları ve geliștirdikleri yerlerdir. Bu noktadan hareketle 
Üniversitemizin misyonu “Șehirle bütünleșen bir anlayıș içinde özgürce 
bilimsel eserler üretmek, hal çareleri ve tekliflerinde bulunmak; bu konuda 
politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve izlenmesinde 
yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barıșçı bir toplum için etik ve 
estetik hükümler geliștirebilme yeteneğine sahip, bașarılı ve yetkin 
bireyler yetiștirmektir”.

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana hemen her alanda dünya 
standartlarında eğitim veren bir üniversite konumuna gelmiș 
bulunmaktadır.  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi 
bölümü toplumumuzda sporun yaygınlaștırılmasında, rehabilitasyon, 
performans, eğitim ve sağlık boyutlarını dikkate alarak dinamik ve öncü 
eleman yetiștirmeyi ilke edinmiș birimlerimizdendir. 

Üniversitemiz Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriș sınavları için özel 
olarak hazırlanmıș bu kılavuz sizlere sınavın tüm așamalarında rehber 
olacaktır. 

Hepinize bașarılar dilerim. 

Sevgili öğrenci adaylarımız;

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

ÖNSÖZ



İÇİNDEKİLER

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun Antrenörlük 
Eğitimi Bölümünün özel yetenek sınavına yönelik hazırlanan 
bu kılavuz, sınava girecek olan adaylara sınavın tüm 
așamalarında yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bu kılavuz, 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Mardin Artuklu 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü özel yetenek giriș sınavının uygulanmasına 
yönelik kuralları içermektedir. Bu kılavuzu dikkatle okumanız 
yetenek sınavını daha iyi anlamanıza katkı sağlayacaktır.  
Yetenek sınavımızda șeffaflık ilkesi esas alındığından; insan 
etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla 
ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme 
sistemleri tercih edilmiștir. 

Gireceğiniz bu zorlu sınavda, siz değerli adaylara 
üniversitemizin öğrencileri olmanız yolunda bașarılar 
diliyorum.

Sevgili adaylar;

Doç.Dr. Serdar GERİ 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürü
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Mardin Artuklu Üniversitesi, 28 Mayıs 2007 tarih ve 5662 Sayılı 
"Yükseköğretim Kurumları Teșkilatı Kanununda ve Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değișiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’la kurulmuștur. 2007/2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci 
alınmasıyla eğitim-öğretime bașlamıștır. 3 Aralık 2014 tarihinde, 
Yükseköğretim Kurulunca Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü olarak atanmıștır.

Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
olmak üzere 3 programdan olușmaktadır. Yüksekokulumuz 
2018/2019 Akademik yılı itibariyle Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 
öğrenci almaya bașlayacaktır. 

FİZİKSEL İMKANLAR

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulunda, 1 adet 
Kapalı Spor Salonu, 1 adet 
Kapalı Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu, 1 adet Sentetik 
Futbol Sahası, 1 adet açık 
basketbol sahası, 2 adet 
voleybol sahası, 2 adet tenis 
sahası, 1 adet fitness salonu, 
4 adet halı saha, masa tenisi 
alanları mevcuttur. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

1. GENEL BİLGİLER
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2.1.  AMAÇ VE KAPSAM

Bu kılavuz, Mardin Artuklu Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 
bölümüne özel yetenek giriș sınavı ile alınacak 
öğrencilerin belirlenmesine ilișkin esasları içerir.  

2.2.  KURULLAR

SINAV ÜST KURULU
Rektörün Atayacağı Öğretim Üyesi
Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Sınav Üst Kurulu, Sınav Alt Kurullarının 
olușturulmasıyla görevlidir ve Özel Yetenek 
Sınavının Yürütülmesinde Rektöre karșı sorumludur.

 2.3.  TANIMLAR

Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar așağıdaki 
șekilde tanımlanmıștır;

SÖP: Sporcu Özgeçmiș Puanı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 
ÖYSP-SP: Standartlaștırılmıș Özel Yetenek Sınav Puanı 
OBP: Ortaöğretim Bașarı Puanı
TYT: Temel Yeterlilik Testi
TYT-P: 2018-TYT puanı 
YP: Yerleștirmeye Esas Olacak Puan
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
REKTÖRLÜK: Türkiye Cumhuriyeti Mardin Artuklu 

Üniversitesi Rektörlüğü 
MKA: Milli Kontenjan Aktarımı 
MSÖP: Milli Sporcular için Özgeçmiș Puanı 
EAKA: Engelli Aday Kontenjan Aktarımı 
ESÖP: Engelli Sporcu Özgeçmiș Puanı 

2. ÖZEL YETENEK SINAVI
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2.5.  BAȘVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numarası olan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
kartı, nüfus cüzdanı veya pasaportun (süresi dolmamıș) aslı ve 
fotokopisi

2. Adayın 2018 yılına ait TYT sınav sonuç belgesi

3. Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi (Diploması henüz 
hazırlanmamıș olanlar, okullarından OBP (Ortaöğretim Bașarı Puanı) 
ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir).

4. 4 (Dört) adet son 6 ay içerisinde çekilmiș vesikalık fotoğraf (4,5 
x 6 ebadında, renkli)

5. Resmi bir sağlık kurumundan alınan (Üniversite Hastaneleri, 
Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi v.b.) “Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında 
Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresi içeren sağlık raporu.

6. Alanı veya Dalı “SPOR” çıkıșlı olduğunu gösteren belgenin aslı ve 
1 adet fotokopisi. (Diploma ya da okuldan alınan resmi yazı).

7. Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna 
kayıtlı ise bunu belgelemesi. 

8. Milli sporcular için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası 
Organizasyonlar Dairesi Bașkanlığı tarafından onaylanmıș “Milli 
Sporcu Belgesi”.

9. Sporcu özgeçmișine sahip adayların Sporcu Lisansı aslı ve 
fotokopisi ile Vize/Tescil ișlemlerinin yapıldığını gösteren ilgili belge 
(Engelli adaylar için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca 
onaylı olmalı).

10. Bașvuru Hizmeti Ücret Dekontu (Banka Hesap Bilgileri, sayfa 
14)

Yukarıda bașvuru için asılları ibraz edilen belgelerde kazıntı, evrakta 
tahribat, sahtecilik, değișiklik v.b. durumlar tespit edildiğinde adaylar 
diskalifiye edilecektir. Sınavı kazanmıș olsa dahi adayların kaydı 
silinerek hakkında kanuni ișlem yapılacaktır. 

2.4.  BAȘVURU İÇİN GEREKLİ ȘARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandașı olmak.

2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.

3. Bașka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile 
çıkarılmamıș olmak.

4. 2018 TYT sınavından en az 180 puan almıș olmak, spor liseleri ile 
liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli 
Sporcular için en az 150 puan almıș olmak.

5. Engelli kontenjanı dıșında sınava bașvuran adayların spor 
eğitimine mani olabilecek bedensel veya konușma engellerinden biri 
veya birkaçı bulunanlar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 

6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, ișitme engelli, 
MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelișimsel bozukluklar” (otizm 
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, 
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 
gelișimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar (Bu adayların 
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir), durumlarını 
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve Engelli Sporcu 
Özgeçmiș (ESÖP) Puan Tablosundan puan almaları kaydıyla, özel 
yetenek sınavlarına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan 
adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 
kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara 
bașvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan 
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak 
sporcu özgeçmiș puanı sonucuna göre yerleștirmeleri yapılır. Bu 
madde engelli kontenjanına bașvuracak adaylar için geçerlidir.

7. Spor Özgeçmiși olmayan adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
özel yetenek sınavına bașvurabilirler. 



adaya bir hak daha verilir. Aday isterse sadece bir hakkını kullanabilir.

Koordinasyon sınavında bitiș kapısının altından veya üstünden 
geçilmesi durumunda elektronik kronometre durmayacaktır. Bu 
durumda fotoseli adayın kendisi durdurmak zorundadır. 

Koordinasyon testi sınavında testleri tamamlamadan kendi isteği ile 
bırakan adaylara (teknik bir arıza yoksa) testi tekrarlama hakkı 
verilmeyecektir.

Sınav öncesi ve sınav süresince meydana gelebilecek sakatlanmalar 
sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra 
sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

Adayların ön kayıt bașvurusu sırasında yapmıș oldukları tercih 
sırasına göre yerleștirme yapılacaktır. Yerleștirme sonucunda adaylar, 
öncelikli tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer alabileceklerdir.

Kazanan öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bașkanlığının açtığı 
Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi (Spor Branșı) derslerinden birini kabul 
etmek zorundadır. 

Kazanan öğrenciler bölümün gösterdiği spor tesislerinde öğrenim 
göreceğini kabul etmiș sayılacaktır.

Kazanan öğrenciler öğrenim hayatı süresince en az 1 yaz ve 1 kıș 
kampına kendi masraflarını karșılayarak katılmak zorundadırlar.

Bu kılavuzda belirtilen ilke ve kurallar dıșında ortaya çıkabilecek 
bütün konularda 2018-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.

Özel yetenek sınavının tüm așamalarında sportmenliğe aykırı 
davranıș, sınavdaki görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, 
sınav disiplinini bozacak davranıșlar, sınav ekipmanlarına zarar verme 
ve sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar, sınav üst 
kurulu kararıyla tüm sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal 
ișlem yapılacaktır. Bu adaylar bașarılı olsalar dahi sınavdan ihraç 
edilecektir. 

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiș 
sayılırlar.

2.6. ÖNEMLİ KONULAR

Özel Yetenek sınavı ile ilgili tüm așamalarda çıkabilecek olağanüstü 
hallerde, kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 
itilaflı konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerlidir. Sınav Üst 
Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınavla ilgili değișiklik (tarih, saat, 
yer, puanlama, değerlendirme, v.b.) yapma hakkına sahiptir.

Eksik belge ile bașvuranların bașvuruları kabul edilmeyecektir.

Belge teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değișikliği 
yapılmayacak ve yeni belge alınmayacaktır.

Bașvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik 
yaptığı tespit edilen adayların bașvuruları iptal edilir ve bu adaylar 
sınavı kazanmıș ve kesin kayıtları yapılmıș olsa dahi kayıtları silinerek 
haklarında kanuni ișlem uygulanır.

Spor Özgeçmiși Puan Tablosundan herhangi bir puan alamayan 
adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümüne bașvurabilirler. Bu durum 
Engelli Kontenjanına bașvuran adaylar için geçerli değildir. 

Her aday sınava girmeden önce sınav giriș kimlik kartı ile birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport (süresi 
geçmemiș) belgesini yanında bulundurmak zorundadır. 

Her aday sınav tișörtü ve kendisine verilen göğüs numarası ile 
katılmak zorundadır. 

Adaylar ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde 
hazır olmak zorundadır. Sınav giriș sırasını kaçıran aday ancak 
geçerli mazeretini belirten  dilekçe ile bașvurur. Sınav üst kurulu 
onay verirse sınava alınır.

Adayların sınav bașlamadan önce ve sınav sırasında sınav 
kurulunun yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.

Koordinasyon testi sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir. Bu 
haklardan elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. 
Teknik nedenlerden dolayı test skoru elde edilemeyen veya teknik 
izlemeden sonra tespit edilen hatalarda sınav üst kurulu kararıyla 
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3. KONTENJANLAR

3.1. MİLLİLİK KONTENJANI

Millilik kontenjanlarına sadece olimpik branșlarda milli olan 
sporcular bașvurabilir. 

Milli sporcular için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası 
Organizasyonlar Dairesi Bașkanlığı tarafından onaylanmıș “Milli 
Sporcu Belgesi” ile durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte 
bașvurularını yaparlar. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli 
sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.

Milli sporcular kendi aralarında değerlendirilir. Bu 
değerlendirmede Milli Sporcular için Özgeçmiș Puanı (MSÖP), 
Koordinasyon testi puanı ve 2018 YKS kılavuzundaki Özel Yetenek 
Sınavı ile Seçme Yöntemi kullanılır. 
Milli sporcular için MSÖP yandaki 
tablodaki gibidir. 

Millilik kontenjanlarında kadın ve 
erkek kontenjanları dolmadığı 
takdirde öncelikle kendi aralarında 
aktarım yapılır. Buna rağmen 
kontenjanlar eksik kalırsa, bu 

2018/2019 Eğitim 
Öğretim yılı için Mardin 
Artuklu Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor 
Y ü k s e k o k u l u 
Antrenörlük Eğitimi 
bölümü kontenjanları 
tablodaki gibidir.

kontenjanlar kendi programlarının kadın ve erkek aday genel 
kontenjanlarına Yerleștirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır. Bu durum 
Milli Kontenjan Aktarımı (MKA) olarak adlandırılır.            .

Milli sporcular diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. Milli adaylar millilik 
kontenjanı dıșında da sınava girmek istiyorlarsa diğer adaylar gibi sınava 
tabi tutulurlar. Eksik belge ile bașvuru yapan milli adayların bașvurusu 
değerlendirmeye alınmaz.

3.2. ENGELLİ ADAYLAR KONTENJANI

Adaylar bașvuru ișlemini șahsen yapmak zorundadırlar. Engelli adaylar-
dan (bedensel engelli, görme engelli, ișitme engelli, MR (mental 
retardasyon) ile “yaygın gelișimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuk-
lukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozuk-
luklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelișimsel bozukluklar)) 
puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 
belgelemeleri ve așağıdaki tablodan puan almaları koșuluyla bașvuru 
hakkı kazanır. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Birinci Öğretim İkinci Öğretim 

Erkek Kadın  Erkek Kadın 

Normal Kontenjan 30 18 20 12 

Milli Kontenjan 3 3 2 2 

Toplam 33 21 22 14 

Engelli kontenjanı:
Birinci öğretim için 6;
İkinci öğretim için 4 
engelli öğrenci 
alınacaktır.

Mil l i l ik Durumu Puan 

A Milli 100 

B Milli 70 

C Milli 40 

12 13

Değerlendirmede adayların tek spor 
branșı dikkate alınır. Adayların bu așama-
dan puan alabilmeleri için vizelerini art 
arda tescil etmiș olmaları gerekir. Art arda 
tescil edilmeyen vizeler dikkate alınmaya-
caktır.

Sınava giren engelli adayların TYT 
puanları değerlendirmeye katılmadan 
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) 
kendi aralarında yapılacak sporcu 

özgeçmiș puanı sonucuna göre yerleștirmeleri yapılır. Bașvuru yapan 
adayların özgeçmiș puanları eșitse lisans vize yılı fazla olan adaylara 
öncelik tanınır. Lisans vize yılları da eșitse TYT puanı yüksek olan aday 
yerleștirmede öncelik kazanır. Paralimpik oyunlarda milli olan engelli 
sporculara sporcu özgeçmiș tablosundan en yüksek puan verilir ve 
yerleștirmede öncelik tanınır. Yeterli bașvuru yapılmadığı takdirde, bu 
kontenjanlar kendi programlarının kadın ve erkek (eșit sayıda bölünerek) 
aday genel kontenjanlarına Yerleștirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır. 
Bu durum Engelli Aday Kontenjan Aktarımı (EAKA) olarak adlandırılır.

Engelli Sporcu Özgeçmiș (ESÖP) 
Puan Tablosu 

Durumu Puan 

5 yılda 5 kez vize 100 

5 yılda 4 kez vize 70 

5 yılda 3 kez vize 40 
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4.4. SINAV BAȘLAMA TARİHİ VE YERİ

4.5. SINAV GİRİȘ BELGESİ
Her aday sınava girmeden önce sınav giriș kimlik kartı ile birlikte 

özel kimlik kartını (Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, 
pasaport (süresi geçmemiș)) yanında bulundurmak zorundadır. İki 
belgeden herhangi birisi yanında olmayan aday kesinlikle sınava 
alınmayacaktır. Bașvurusu geçersiz sayılan, sınav giriș șartlarını 
sağlamadığı halde bașvuru hizmeti ücreti yatıran, sınava girmeyen 
veya giremeyen, sınavda bașarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz 
sayılan, fazla bașvuru hizmeti ücreti yatıran adayların ödedikleri 
ücretler geri ödenmez.

4.6. SINAVA İTİRAZ ETME
Adaylar sınav sırasında karșılaștıkları herhangi bir duruma itiraz 

edebilirler. İtiraz Hesap Adı: Türkiye Halk Bankası Mardin Șubesi,  
IBAN:  TR 1600 0120 0968 1000 0400 0089 Banka ve hesap 
numarasına sınav itiraz ücreti olan 300 TL’yi yatırarak dilekçe ve 
dekont ile birlikte sınav itiraz komisyonuna bașvuru yapılarak 
gerçekleștirilir. Komisyon incelemesi sonucunda aday haklı 
bulunmușsa adayın hak mağduriyeti giderilerek sınav ücreti iade 
edilir. Ancak aday haksız bulunmușsa sınav itiraz ücreti iade edilmez.

Sporcu Özgeçmiș Puanına İtiraz Süresi: 07 Ağustos 2018 ilan 
saatinden 08 Ağustos 2018 saat 17:30’a kadardır.

Koordinasyon Testi ve Diğer Konular İçin İtiraz Süresi: İtirazlar sınav 
sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) saat içerisinde yapılabilir. Daha 
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

4.1. BAȘVURU TARİHİ

Adaylar belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile sınav ön kayıt 
bürosuna bașvurularını șahsen yapmak zorundadırlar. Posta ve kargo 
yoluyla yapılacak bașvurular geçersiz sayılacaktır.

4.2. BAȘVURU MERKEZİ
Mardin Artuklu Üniversitesi Yenișehir Kampüsü Havuz Binası Giriș 

Katı Bașvuru Bürosu. Artuklu/MARDİN.

4.3. BAȘVURU HİZMETİ ÜCRETİ
Her program için 50 TL bașvuru hizmeti ücreti alınacaktır. 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim: 50 TL
Bir program tercih eden öğrencinin 50 TL iki program tercih eden 

öğrencinin 100 TL bașvuru hizmeti ücreti ödemesi gerekmektedir. 
Adaylar tercih sırasını bașvuru ișlemi sırasında kendilerine verilen 
formda ișaretleyeceklerdir. Aday ön kayıt süresince tercihlerini 
değiștirebilmektedir.  Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi 
bir tercih değișikliğine kesinlikle izin verilmeyecektir. 

Hesap Adı: Türkiye Halk Bankası Mardin Șubesi 

Bașvuru Hizmeti Ücreti Hesap No:  
TR 1600 0120 0968 1000 0400 0089

4. BAȘVURU İȘLEMLERİ VE ÖN KAYIT
Tarih: 09 -12 Ağustos 2018     

Saat: 09:00

01-06 Ağustos 2018 
(Hafta içi saat 09:00-12:00 / 13:30-17:30)
Hafta sonu bașvuru kabul edilmeyecektir.

Artuklu Spor Salonu Diyarbakır 
Yolu Üzeri, Artuklu Üniversitesi 
Kavșağı, Petrol Ofisi Arkası, 
47100 Artuklu/MARDİN



5. TEMEL İLKE VE KURALLAR

fotosel

1 2 3 4

Aday ana kasada 
bulunan 3 adet sağlık 
topunu hemen yan 
tarafında bulunan 3 adet 

lastik bölme içerisine birer 
birer tașır. Aday 3 adet lastik 

bölmeye tașıdığı 
topları, son bıraktığı topu 

ilk almamak șartıyla tekrar ana 
kasaya birer birer tașır. Aday topu 
kaçırırsa tekrar kaçırdığı yere 
bırakmak zorundadır.  
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Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 2018 TYT sınavından en az 180 
puan almıș, spor liseleri ile liselerin spor alan/kol/bölümlerinden 
mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 150 puan almıș olan 
adaylar müracaat edebilir. Engelli Kontenjanı șartlarını sağlayan 
adayların ise 2018 TYT sınavından en az 100 puan almıș olmaları 
gerekmektedir.

5.1. SINAVIN UYGULANMASI

Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim programları için özel 
yetenek sınavı koordinasyon parkuru ve sporcu özgeçmiși olmak 
üzere iki kısımdan olușmaktadır. Bașvuru yapan adaylar sporcu 
özgeçmișine sahip olmasa da koordinasyon sınavına girerler. Tüm 
adaylar koordinasyon sınavına girmek zorundadır. 

5.2. KOORDİNASYON SINAVI

Sınava girecek olan adaylar sınav yerinde hazır bulunacak ve sınav 
listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sınav giriș sırasını 
kaçıran aday ancak geçerli mazeretini belirten dilekçe ile bașvurur. 
Sınav üst kurulu onay verirse sınava alınır.

KOORDİNASYON PARKURU

İstasyon 1:
Denge 
tahtası

İstasyon 2:
Sağlık
topları

İstasyon 3:
Slalom

İstasyon 4:
Sıçrama 
tahtası

Aday hazır olunca fotosel aralığından 
geçerek süreyi bașlatır ve denge tahtası 
üzerinden koșarak veya yürüyerek geçer. 
Ancak denge tahtasına çıkarken ilk adımını 
denge üzerindeki ilk çizgiden önce, son adımını 
ise ikinci çizgiden sonra basmalıdır. Aday çıkıș 
ve inișlerde denge üzerindeki çizgilerin üzerine 

HİÇBİR ȘEKİLDE BASMAMALIDIR. Denge tahtasına çıkıș ve 
inișler yandan yapıldığı ve yukarıdaki kurallara uyulmadığı 
takdirde bu istasyon tekrar ettirilir. Aday denge tahtası 
üzerindeki herhangi bir yerden düșerse tekrar hareketin 
bașlangıç noktasına gider ve hareketi tekrarlar. Dengenin 
sağına ve soluna yapılan temaslarda hareket tekrarlanır. 

Aday slalom çubukları 
arasından slalom 
çubuklarını düșürmeden 
geçer. Aday slalom 
çubukları arasından 
geçerken herhangi birini 
düșürürse slalomu düzeltmek 
zorundadır. Herhangi bir slalom 
çubuğunun arasından geçmezse geri 
dönüp geçmediği yerden harekete 
devam etmelidir.  

Aday sıçrama 
tahtasından çift 
ayak sıçrayarak 
bașlayıp, sağa ve 
sola olmak üzere 

5 sıçrama hareketini tamamlar. 
Aday harekete çift ayakla bașlar 
ve çift ayakla bitirir. Adayın 
sıçrama tahtasından diğer tarafa 
geçerken sıçrama tahtasına 
basması, tahtaya dokunması ve 
tahtayı tutması hata olarak 
kabul edilir. Adayın hatalı yaptığı sıçrama sayısı istasyon sayısına dahil 
edilmeyip aday harekete kaldığı yerden devam eder ve finișe giderek parkuru 
tamamlar.



ÖNEMLİ UYARILAR

Adaylara iki hak verilir.

Testin bașlangıç ve bitiș süreleri fotosel yardımıyla otomasyon 
sistemince otomatik olarak belirlenir. Otomasyon sistemini aktif hale 
getiren ve durduran adayın kendisidir.

Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara 
kaydedilir.

Aday fotoselin bitiș aralığından geçerek koordinasyon parkurunu 
sonlandırmalıdır. Fotoselin altından veya üzerinden geçerek 
kronometreyi durduramayan adayların kronometreyi durdurdukları 
andaki süre geçerli olacaktır ve kendilerine bir hak daha verilmeyece-
ktir.

İstasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının 
uyarılarını dikkate almayan, bitiște kendi yaptığı yanlıș hareketten 
dolayı zamanı durduramayan adaylar diskalifiye edilir ve sınav değer-
lendirmesine alınmazlar.

Yukarıdaki konular dıșındaki durumlarda karar verme yetkisi özel 
yetenek sınav üst kuruluna aittir (diskalifiye etme, sınavı tekrarlama 
gibi).

5.3. SPORCU ÖZGEÇMİȘİ

Sporcu özgeçmișine sahip adayların Sporcu Lisansı aslı ve fotokopisi 
ile Vize/Tescil ișlemlerinin yapıldığını gösteren ilgili belgeleri ile sınava 
bașvururlar (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların belgeleri geçerli 
değildir).

Koordinasyon Sınavı 
Puanlama Tablosu 

Durumu Puan 

5 yılda 5 kez vize 100 

5 yılda 4 kez vize 70 

5 yılda 3 kez vize 40 

Değerlendirmede adayların tek 
spor branșı dikkate alınır. Adayların 
bu așamadan puan alabilmeleri için 
vizelerini art arda tescil etmiș 
olmaları gerekir. Art arda tescil 
edilmeyen vizeler dikkate 
alınmayacaktır.
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EERRKKEEKK  KKAADDIINN  
ZAMAN PUAN ZAMAN PUAN 

25,09 sn ve altı 100 31,09 sn ve altı 100 
25,10 25,39 97 31,10 31,39 97 
25,40 25,69 94 31,40 31,69 94 
25,70 25,99 91 31,70 31,99 91 
26,0 26,29 88 32,00 32,29 88 

26,30 26,59 85 32,30 32,59 85 
26,60 26,89 82 32,60 32,89 82 
26,90 27,19 79 32,90 33,19 79 
27,20 27,49 76 33,20 33,49 76 
27,50 27,79 73 33,50 33,79 73 
27,80 28,09 70 33,80 34,09 70 
28,10 28,39 67 34,10 34,39 67 
28,40 28,69 64 34,40 34,69 64 
28,70 28,99 61 34,70 34,99 61 
29,00 29,29 58 35,00 35,29 58 
29,30 29,59 55 35,30 35,59 55 
29,60 29,89 52 35,60 35,89 52 
29,90 30,19 49 35,90 36,19 49 
30,20 30,49 46 36,20 36,49 46 
30,50 30,79 43 36,50 36,79 43 
30,80 31,09 40 36,80 37,09 40 
31,10 31,39 37 37,10 37,39 37 
31,40 31,69 34 37,40 37,69 34 
31,70 31,99 31 37,70 37,99 31 
32,00 32,29 28 38,00 38,29 28 
32,30 32,59 25 38,30 38,59 25 
32,60 32,89 22 38,60 38,89 22 
32,90 33,19 19 38,90 39,19 19 
33,20 33,49 16 39,20 39,49 16 
33,50 33,79 13 39,50 39,79 13 
33,80 34,09 10 39,80 40,09 10 
34,10 34,39 7 40,10 40,39 7 
34,40 34,69 4 40,40 40,69 4 
34,70 34,99 1 40,70 40,99 1 

35,0 sn ve üstü 0 41,0 sn ve üstü 0 



6. DEĞERLENDİRME

7. ÖĞRENCİ YERLEȘTİRME

ÖSYP Standart Puanı
(ÖSYP - SP)

A d a y ı n
Ö S Y P
P u a n ı

Ö S Y P  P u a n
D a ğ ı l ı m ı n ı n
O r t a l a m a s ı

ÖSYP Puan Dağı l ımın ın
S t a n d a r t  S a p m a s ı

10 50

20 21

Sporcu Özgeçmiș Puanlarının Değerlendirilmesi: Adayların 
SÖP’ları Tablo 4’e göre puanlandırılır. Bu puanın Özel Yetenek sınav 
puanına katkısı % 30’dur.

Koordinasyon Testi Değerlendirme: Kadınlar ve Erkekler ayrı 
olmak üzere; adayların koordinasyon dereceleri Tablo 3’e göre 
puanlandırılır. Bu puanının Özel Yetenek sınav puanına katkısı %70 tir.

Adayların Sporcu Özgeçmiș Puanları ve Koordinasyon Testinden 
aldıkları puanlar toplanarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilan 
edilen kontenjanların 3 katı kadar sayıdaki adaylar en iyi puandan en 
kötü puana göre sıralanır. Bu sıralamanın altında kalan aday 
elenmiș sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye 
alınacak adayların puanları așağıdaki ișlemlere göre hesaplanır;

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 
10’dur.

Yerleștirmeye esas olacak puan (Yerleștirme puanı = YP) așağıdaki 
formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir 
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından 
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 
uygulanmayacaktır.)

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

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

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleștirilen 
veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim 
bașarı puanlarına ilișkin katsayıları yarıya düșürülecektir. Adaylar YP 
puanlarına göre en yüksek puandan bașlamak üzere sıraya konacak 
ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıș olacaktır.

Millilik ve Engelli Adaylar için değerlendirme yöntemi bu kılavuzun 
MİLLİLİK KONTENJANI ve ENGELLİ ADAYLAR KONTENJANI bölümlerinde 
açıklanmıștır.

Yerleștirmeye esas olan puanın hesaplanması için așağıdaki üç 
puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Bașarı Puanı

c) 2018-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 așağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı 
hesaplanacaktır.



8. SONUÇLARIN İLANI

9. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Sınav Sonuçları ve Yedek Listesi kayıt yerlerindeki panolarda ve 
www.artuklu.edu.tr web adresinde Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta veya kargo ile 
adreslere duyuru yapılmayacaktır. Bașarılı olup da süresi içerisinde 
kayıt yaptıramayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar 
doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleștirme yapılacaktır. 
Yedek listedeki adaylar durumlarını bizzat kendileri takip etmek 
zorundadır. 

Kesin Kayıt Tarihleri:  Asil adaylar 03-07 Eylül 2018 
   Yedek adaylar 10-14 Eylül 2018 

Kesin Kayıt Yeri: Mardin Artuklu Üniversitesi Yenișehir Kampüsü, 
Havuz Binası Giriș Katı, Bașvuru Bürosu. Artuklu/MARDİN.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı da kayıt anında da gösterilecektir)
 Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet   

 belgesi;
 2018 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri   

 liselerden alınmıș ve öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile   
 kodunu içeren belgenin aslı,

 2018-TYT sınav sonuç belgesi,
 Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (1998 doğumlular ve   

 öncesi doğumlular askerlik belgesi beyan etmeleri gerekmektedir),
 Resmi bir sağlık kurumundan “Beden Eğitimi ve Spor    

 Yüksekokulunda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi   
 yazılı SAĞLIK KURULU RAPORU.

NOT: Kesin kayıt ișlemleri ȘAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt 
kabul edilmeyecektir.
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MARDİN ARTUKLU
Ü N İ V E R S İ T E S İ
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR YÜKSEKOKULU

0 482 502 21 51  
0 482 213 40 02-03|santral       
7900|dahili
besyo@artuklu.edu.tr


