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SEVGİLİ ADAYLAR
2008 yılında kurulan üniversitemiz, insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli
ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti
sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin
ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı
sağlamayı amaç edinmiştir. Bugün üniversitemiz, fiziki yapılanması, sahip olduğu
tesisleri, sunduğu, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, sürekli kendilerini yenileyen
öğretim elemanları vasıtasıyla nitelikli eğitim-öğretim veren çağdaş ve butik bir
üniversite haline gelmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, ilimiz ve bölgemizde spor kültürünü
yaygınlaştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilincini oluşturma ve insan
kaynaklarının istihdamını sağlama gibi birçok görevi üstlenme arzu ve gayretindedir.
2021-2022 Öğretim yılında dördüncü kez öğrencilerini alacak olan Yüksekokulumuz
sizlerle aynı heyecanı yaşamaktadır.
Sınavda tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama
esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız
açısından önemlidir.
Özel Yetenek Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum.
Gelin Şırnak’ta kadim tarihe tanık olun ve aydınlık yarınlara birlikte yürüyelim.
Doç. Dr. İbrahim BAZ
Müdür
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1. ÜNİVERSİTEMİZ İLE GENEL BİLGİLER
Şırnak Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 101.
Maddesine göre 31.05.2008 tarihinde kurulmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle, Şırnak il
merkezinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokulu, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Cizre İlçesinde bulunan Cizre Meslek Yüksekokulu ve Silopi ilçesinde
bulunan Silopi Meslek Yüksekokulu, İdil ilçesinde bulunan İdil Meslek Yüksekokulu ve Ziraat
Fakültesi ile eğitim öğretim vermektedir. Rektörlüğe bağlı; Türk Dili Bölüm Başkanlığı,
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ile eğitim
ve öğretime katkı sağlamaktadır.
1.1.

Yurt ve Barınma

Üniversitemiz her geçen gün eğitim kalitesini yükseltmenin yanı sıra, öğrencilerimize
daha iyi barınma olanakları sunmayı da hedeflemektedir. Bu çerçevede fiziki durumu,
kapasitesi ve eğitim birimlerimize ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak, belirlenen
bazı binaların Kredi Yurtlar Kurumu tarafından kiralanıp, yurt yapılması sağlanmıştır. Bugün
itibarıyla, Şırnak il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde kız ve erkek öğrenci
yurdu hizmet vermektedir. Üniversitemizde kız öğrenci yurdu 448 kişilik kapasiteye sahip
olup 211 kişi mevcut olarak kalmaktadır. Üniversitemiz tarafından yaptırılmış olan Cezeri
erkek yurdu ise 507 kişilik kapasiteye sahip olup 267 kişi mevcut olarak kalmaktadır. Yine
Şırnak il merkezinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok sayıda
özel öğrenci yurdu, kamu kurumlarına ait misafirhaneler, oteller, apart daireler ve uygun
koşullarda kiralanabilecek özel daireler vardır.

1.2.

Ulaşım İmkânları

Üniversitemiz şehir merkezinde olup özel ve belediyeye ait dolmuşlar kesintisiz
ulaşım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin her yerinden Şırnak’a şehirlerarası yolcu otobüsleri
ulaşım sağlamaktadır. Ayrıca İdil-Cizre ilçeleri arasındaki Şerafettin Elçi Havalimanı ile
şehirlerarası havayolu ulaşımı sağlanmaktadır.

2. BESYO İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinin Amacı;

Evrensel bakış açısıyla bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bölgenin ve ülkenin kalkınması
yararına kullanan, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun yaşam
kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine öncülük eden, Mustafa
Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı,
paylaşımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, girişimci, geliştirmeci, yaşam boyu öğrenmeyi hedef
4

edinmiş, kültürel ve estetik değerlere sahip bireyler yetiştiren, etik kuralları önemseyen,
beden eğitimi ve spor eğitimi ile ilgili kavramların içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen,
beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip,
eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, din, dil, ırk,
cinsiyet, milliyet, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan bireyler
yetiştirmektir.

2.2.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi
okullarda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere
yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal
yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.
Ayrıca ilgili sınavları geçerek Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokullarında Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler.

3. TESİSLER, OLANAKLAR ve FOTOĞRAFLAR
Merkez Kampüsümüzde;
1 Adet Sentetik Futbol Sahası ve Atletizm
Pisti,
1 Adet Kapalı Spor Salonu,
4 Adet Tenis Kortu,
1 Adet Açık Basketbol ve Voleybol Sahası,
1 Adet Kapalı Basketbol ve Voleybol Sahası,
1 Adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,
1’er Adet Açık Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzu,
2 Adet Halı Saha,
1 Adet Fitness Salonu
1 Adet Performans Laboratuvarı bulunmaktadır.
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6

7

8
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4. AMAÇ ve KAPSAM
Bu kılavuz Şırnak Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine ön
kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler
(Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde (Öğretmenliği) eğitim vermektedir.
Bölüm
ve
yüksekokul
hakkında
detaylı
bilgi
için
lütfen
http://www.sirnak.edu.tr/yuksekokul/beden/adresini ziyaret ediniz).
Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, yerleştirme,
ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

5. YÜRÜRLÜK
Bu kılavuzda sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü
hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, sınav sistemi vb.) ve kılavuzda
yer almayan hususlar konusunda karar alma ve uygulama hakkına sahiptir.
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5.1.

Sınav Üst Kurulunun Görevleri

a. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
b. Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi.
c. Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması.
d. Sınav güvenliği için önlem alınması.
e. Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması.
f.

Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması.

g. Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
Bu kılavuz Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı
ile yürürlüğe girer.
Bu kılavuz Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, Müdür
Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.
6. TANIMLAR
Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
TYT
TYT-P
ÖYSP
ÖYSP- SP
OBP
YP

Temel Yeterlilik Testi
Temel Yeterlilik Testi Puanı
Özel Yetenek Sınavı Puanı
Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
Orta Öğretim Başarı Puanı
Yerleştirme Puanı

7. 2021-2022 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
TARİH
07-13 Ağustos
14 Ağustos

FAALİYET
Normal ve Milli Adaylar İçin Ön Kayıt (İnternet Ortamında)
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı (Yüksekokulumuzun internet
sayfasında yayınlanacaktır)

18-19
Ağustos

Özel Yetenek Sınavı (Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar
Kampüsü Spor Salonu)

20 Ağustos
Puan Listesin İlanı
23 Ağustos
Puan İtiraz Süresi
24 Ağustos
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri
aşabilir.
ÖSYM’NİN YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLER VE AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA
KILAVUZUMUZ GÜNCELLENECEKTİR.
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8. KONTENJANLAR
Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi Bölümüne ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak TYT, ÖYSP-SP ve OBP
ile değerlendirilerek öğrenci alınır. Bölüme alınacak olan öğrencilerin dağılımı Tablo
1’de gösterilmiştir.
8.1. Tablo 1. Bölüme alınacak öğrencilerin dağılımları
BÖLÜM

KONTENJAN
Kadın

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği

14

Kadın
Milli
1

Erkek
24

Erkek
Milli
1

Toplam
40

NOT: YÖK 2021 Yükseköğretim Programları ve Kılavuzunda belirtilen kontenjana
göre kontenjan güncellemesi yapılabilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4. Spor eğitimine mani olabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma engellerinden biri veya
birkaçı bulunanlardan sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
5. Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunları (spor
liseleri ile liselerin spor alan/kol/bölümleri dahil) ve Milli sporcular 2020 yılı Yükseköğretim
Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından, ÖSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri
için TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2020-TYT
puanına göre TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olan adaylardan 2021
YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına
göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
Bu sınav ÖSYM’nin 2021 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak
başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.
6. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek
Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” (Bu ibarenin bulunmaması durumunda sağlık
raporu kabul edilmeyecektir) ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış
belge olmalıdır.
7. Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (ilgili Federasyon veya Spor
Genel Müdürlüğünce onaylı) A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli
sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).
8. İstenilen belgeler pdf formatında sisteme yüklenmelidir.
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Milli Sporcuların Durumu;
•

•

Millilik kontenjanlarına başvuracak adayların Milli Takım adına müsabakalara katılmış
olması ve bu durumu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden almış oldukları belgenin
onaylanmış olması gerekmektedir.
Milli sporcu statüsünde başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında yetenek
sınavına girip Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği formüle göre
yerleştirme puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanacaktır.

•

Milli Sporcuların kontenjanlarında; erkek milli kontenjanı dolmazsa, kadın milli
kontenjanlarına aktarılır, kadın milli kontenjanı dolmazsa erkek milli kontenjanlarına
aktarılır. Kadın ve erkeklerde kontenjanlar dolmazsa boş olan kontenjanlar genel
kontenjana aktarılır.

•

Milli sporcular 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli
sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır.

•

Milli Sporcu kontenjanına başvuran adayların millilik belgeleri ve diğer evrakları
sınav komisyonunca incelenip normal adayların yetenek sınavı bitiminden
sonra Milli Sporcuların yetenek sınavı yapılacaktır.

9. ÖNKAYITLAR
Ön kayıtlar 07 AĞUSTOS – 13 AĞUSTOS 2021 tarihleri arasında internet adresinden
elektronik
ortamda
başlayacaktır.
Elektronik
ortamda
kayıt
için;
kılavuz
http://www.besyo.sirnak.edu.tr adresindeki duyurular alanında yayınlanacaktır.
Not: Online sistemde başvurusunu yapan ve başvurusu onaylanan adayların sınav
gününe kadar Yüksekokulumuza gelmelerine gerek yoktur.

10. SINAV GÜNÜ
•

Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeni ile her yıl düzenli
olarak yapılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavında bazı
değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. Adayların ve sınavda görev alacak olan
tüm görevlilerin mümkün olduğunca en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları
en önemli önceliğimizdir.

•

Pandemi süreci ile ilgili beklenmeyen bir durumun oluşması veya Bilim Kurulu- YÖK
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından özel yetenek sınavlarının yapılamayacağı ile
ilgili bir karar alınması durumunda TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AOÖBP (Ağırlıklı
Orta Öğretim Başarı Puanı) puan sıralamalarına göre öğrenci alımı
gerçekleştirilecektir.
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•
•

•

•
•
•

Sınav sırası gelen adaylar salona sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde
alınacaklardır, görevliler haricinde sınav alanına hiç kimse alınmayacaktır.
Sınav gününde adaylar; elektronik başvuru sırasında aldıkları başvuru formunu
imzalayıp, TC kimlik kartı/geçerli pasaport ve sağlık kuruluşlarından aldıkları
sağlık raporlarını (aslı) yanlarında getirmek zorundadır. Bu belgelerden herhangi
birinin eksik olması durumunda aday sınava alınmayacaktır ve sınava girme
hakkını kaybedecektir.
Sınav sabah saat 09:00’da başlayacaktır (Adaylar en geç saat 08:15’de ısınmış
olarak hazır beklemelidirler). Adaylar evraklarını başvuru masasındaki görevlilere
teslim ettikten sonra onlara göğüs numaraları verilecek ve 2 kişilik gruplar halinde
salona alınacaktır. Sırası gelip de o esnada hazır bulunmayan aday sınav hakkını
kaybedecektir.
Her adaya 2 (iki) hak verilecektir. ÖYSP hesaplanmasında adayın parkurda elde
ettiği en iyi derece dikkate alınacaktır.
Kadınlarda; sınav parkurunu 84.99 saniye ve altındaki sürede tamamlamayan
adayların puanları hesaplamaya alınmayıp “Diskalifiye” sayılacaktır.
Erkeklerde; sınav parkurunu 79.99 saniye ve altındaki sürede tamamlamayan
adayların puanları hesaplamaya alınmayıp “Diskalifiye” sayılacaktır.
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11. ÖZEL YETENEK SINAVI
1. Bölüm: Aday, tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder üzerinde
2 adet öne takla atar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir. Yan veya omuz
üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar veya öne takla esnasında ayağın minder
dışına temas etmesi durumunda, geçersiz sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin
“tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru yapmak için tekrar eder.
2. Bölüm: Aday, yüzü denge tahtasına dönük çift ayakla havada 360 derece dönerek
(burgu) yine yüzü denge tahtasına dönük olacak şekilde yere çift ayak basarak burgu
hareketini tamamlar. Dönüş sırasında adayın ayaklarının birinin veya tamamının minder
dışına çıkması veya kendi etrafında 360 dereceyi tamamen dönememesi durumunda
hareket tekrar edilecektir.
3. Bölüm: Aday, 70 cm yükseklikteki 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
başa dönülür ve hareket tekrar edilir.
4. Bölüm: Aday, kasada bulunan futbol topunu işaretli alana veya işaretli alanın gerisine
koyup 5 tane slalom arasında top sürme (dribbling) yapar (Aday topu işaretli alana veya
işaretli alanın gerisine koymazsa hareket tekrar edilecektir). Top sürme bittikten sonra aday
futbol topunu slalomun sonundaki kasaya koymak zorundadır. Aday, topu kaçırması
durumda slaloma kaldığı yerden devam eder.
5. Bölüm: Aday, kasada bulunan basketbol topunu alarak işaretli alandan başlayarak
(sektirerek) top sürmeye başlar ve 5 tane slalom çubuğu arasından top sürme (dribbling)
yapar (Aday top sürmeye ilk slalomun gerisinden başlayacaktır aksi durumda “hata” ikazı
alacaktır). Top sürme bittikten sonra aday basketbol topunu slalomun sonundaki kasaya
koymak zorundadır. Aday, topu kaçırır, steps ya da topu taşır ise slaloma kaldığı yerden
devam eder.
6. Bölüm: Aday, kasa içerisinde bulunan voleybol topunu havaya atarak 2 metre
mesafedeki belirlenen çizginin gerisinden duvara ardı ardına 3 manşet pas yapar ve dönen
topu havada tutarak kasa içerisine koymak zorundadır. Manşet pas esnasında adayların
ayakları belirtilen çizgiyi geçmemeli, top yere düşmemeli ve 3 manşet pas kesintiye
uğramamalıdır. Manşet pas çift elle yapılmalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda
istasyon en başından tekrar edilir.
7. Bölüm: Aday, duvardan 4 m uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan hentbol topunu, engelin
arkasından duvara ardı ardına tek elle olmak üzere 3 defa atar ve çift elle 3 defa topu havada
tutar ve 3. şutun sonunda topu havada çift elle tutarak kasaya koymak zorundadır. Şut
esnasında adayların ayakları belirtilen çizgiyi geçmemeli, top yere düşmemeli ve 3 hentbol
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şutu kesintiye uğramamalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda istasyon en başından
tekrar edilir.
8. Bölüm: Aday, yerden 40 cm yüksekliğindeki sıçrama sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola
olmak üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur.
Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile
serbest bırakılmıştır.
9. Bölüm: Aday, 1,70 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm yüksekliğindeki
üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek
zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi
düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır.
10. Bölüm: Aday, aralarında 7,5 metre mesafe olan hunilerin etrafından koordinasyon
parkurunda çizilmiş olan oklar yönünde ilerleyerek koşularını en kısa sürede tamamlamaya
çalışır. Hunilerin devrilmesi durumunda aday huniyi düzeltip koşusuna kaldığı yerden devam
etmek zorundadır. Kadınlarda iki erkeklerde toplamda üç huni olacaktır.
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12.1. Şekil 1. Özel Yetenek Sınavı Parkuru
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12.2. Tablo 2. Özel Yetenek Sınavı Puanlama Tablosu
ERKEKLER

KADINLAR

Derece (saniye-salise)

Puanı

Derece (saniye-salise)

Puanı

…. - 53,00
53,01 - 53,54
53,55 - 54,08
54,09 - 54,62
54,63 - 55,16
55,17 - 55,70
55,71 - 56,24
56,25 - 56,78
56,79 - 57,32
57,33 - 57,86
57,87 - 58,4
58,41 - 58,94
59,95 - 59,48
59,49 - 60,02
60,03 - 60,56
60,57 - 61,1
61,11 - 61,64
61,65 - 62,18
62,19 - 62,72
62,73 - 63,26
63,27 - 63,8
63,81 - 64,34
64,35 - 64,88
64,89 - 65,42
65,43 - 65,96
65,97 - 66,5
66,51 - 67,04
67,05 - 67,58
67,59 - 68,12
68,13 - 68,66
68,67 - 69,2
69,21 - 69,74
69,75 - 70,28
70,29 - 70,82
70,83 - 71,36
71,37 - 71,9
71,91 - 72,44
72,45 - 72,98
72,99 - 73,52
73,53 - 74,06
74,07 - 74,6
74,61 - 75,14
75,15 - 75,68
75,69 - 76,22
76,23 - 76,76
76,77 - 77,3
77,31 - 77,84
77,85 - 78,38
78,39 - 78,92
78,93 - 79,99

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Diskalifiye

…. - 58,00
58,01 - 58,54
58,55 - 59,08
59,09 - 59,62
59,63 - 60,16
60,17 - 60,70
60,71 - 61,24
61,25 - 61,78
61,79 - 62,32
62,33 - 62,86
62,87 - 63,40
63,41 - 63,94
63,95 - 64,48
64,49 - 65,02
65,03 - 65,56
65,57 - 66,10
66,11 - 66,64
66,65 - 67,18
67,19 - 67,72
67,73 - 68,26
68,27 - 68,80
68,81 - 69,34
69,35 - 69,88
69,89 - 70,42
70,43 - 70,96
70,97 - 71,50
71,51 - 72,04
72,05 - 72,58
72,59 - 73,12
73,13 - 73,66
73,67 - 74,20
74,21 - 74,74
74,75 - 75,28
75,29 - 75,82
75,83 - 76,36
76,37 - 76,90
76,91 - 77,44
77,45 - 77,98
77,99 - 78,52
78,53 - 79,06
79,07 - 79,60
79,61 - 80,14
80,15 - 80,68
80,69 - 81,22
81,23 - 81,76
81,77 - 82,30
82,31 - 82,84
82,85 - 83,38
83,39 - 83,92
83,93 - 84,99

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Diskalifiye

80

85
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12. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayları verildiği şekilde istatistik
yöntemlerle standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan
formül uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde
kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır).
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklı puanlandırmaya 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 (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır:
➢ ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ((Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP
Puan Dağılımının Ortalaması)/ ÖYSP Puan Dağılımının Standart
Sapması)+50
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 spor alanından geliyorsa (Örneğin; spor liselerinden veya liselerin spor alanından
geliyorsa), 30.03.2012 tarihi itibariyle 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. Bu hesaplama yalnızca 30.03.2012 tarihi öncesi spor
liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar için geçerlidir.

➢ YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; aday genel lisenin sosyal bilimler alanından
geliyorsa)
➢ YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P)
2020 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için TYT
sıralamasında ilk 800.000 içerisine girmiş olmak (2021 Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)
Kılavuzu, Madde 2.2.’ye istinaden “2020-TYT puanında 800.000 içerisine girmiş olanlar,
istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS
yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek
sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da,
Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur).
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2021-YKS (TYT/AYT) puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına (OBP) ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
13. İTİRAZLAR
1. Adaylar herhangi bir test skoruna ve kontrol puanlarına ait itirazlarını Şırnak
Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Halk Bank hesabına (IBAN NO: TR19 0001
2009 6760 0006 000 06) 150 ₺ yatırması ve itiraz dilekçesine makbuzu eklemesi
gerekir (Bankaya ücret yatırılırken açıklamalar kısmına “isim-soyisim ve BESYO
Yetenek Sınavına itiraz ücreti” ibaresini yazmalıdırlar).
2. Adayların test skoru ve kontrol puanlarına ait itirazlarını Sınav Komisyonuna yapması
gerekir.
3. Özel yetenek sınavına itiraz başvuruları sınav komisyonunca (veya sınav
komisyonunca oluşturulacak ilgili komisyonca) değerlendirilir ve karar verilir. Haklı
bulunan adayların sınavı tekrar edilir ve ücreti iade edilir (Örneğin; aday sınavda iki
hakkını kullanmış ve ilk hakkında itiraz edip haklı bulunmuşsa aday sadece ilk hakkın
sınavına girebilir). Aday itirazını sınava girdikten 1,5 saat içinde yapmalıdır aksi
durumda itirazı kabul edilmeyecektir.
4. Kontrol puanlarına ilişkin itirazlar 20 Ağustos 2021 saat 17:00’ye kadar adayın
Yüksekokulumuza bizzat gelip yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında
yapılmayan veya aday yakını tarafından yapılan itirazlara ait dilekçeler dikkate
alınmaz.
5. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler.
6. Kesin kayıt listesi ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
14. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT
Yerleştirme

sonuçları

24 AĞUSTOS 2021

internet ortamından
https://sirnak.edu.tr/birimler/38/beden-egitimi-ve-spor-yuksekokulu/ sitesinde ilan edilecektir.
tarihinde

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları Şırnak Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından yapılacaktır (Kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir).
Yerleştirme Puanları (YP) başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar, kesin kayıt gün
ve saatlerinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde,
yerleştirme puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanacaklardır.
15. DİĞER HÜKÜMLER
1. Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu 2021 TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir.
2. Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
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programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav
Komisyonu yetkilidir.
3. Adayın eksik ya da yanlış belge verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak,
geriye dönük elde ettiği tüm haklar geri alınacak ve hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel
aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda
sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra
doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle
yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim
süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
5. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
6. Adayların kıyafetleri sınava ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliklerine uygun
olacaktır. Adaylar üstte penye tişört (yazılar ve resimler içermemelidir), altta ise
şort/eşofman ile salona uygun spor ayakkabısı ile sınava gireceklerdir.
7. Adaylar sınavın aşamalarına belirtilen yer, tarih ve saatlerde girmek zorundadır.
Sınav aşamalarının/periyotlarının sonunda sınavın o aşamasının/periyodunun
bittiği adaylara duyurulacaktır. Bu duyurudan sonra o aşamaya/periyoda
girmeyen adaylar sınava alınmayacak ve o haklarından değerlendirmeye
alınmayacaktır (Bu madde Özel Yetenek Sınavı tarihi başka bir üniversitenin
Özel Yetenek Sınavı tarihiyle çakışan ve bunu belgeleyen öğrenciler için
uygulanmayacaktır).
8. Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik süreölçer sisteminin başlatılması
ve durdurulması gerekmektedir. Elektronik süreölçerin bitiş kapısından geçilirken
adayın vücudunun tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların
bitiş kapısında tüm vücudunun kapıdan geçmeyerek (alttan, üstten ve yanlardan
geçilmesi) elektronik süreölçerin durdurulmaması süreyi devam ettirecektir. Bu tür
durumlardan adayın kendisi sorumludur ve süre durmaz ise aday hakkını kullanmış
sayılarak, süreölçerin durduğu andaki test süresi kaydedilir.
9. Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Spor salonu içindeki yapılan sınavları
diğer adaylar ve aileleri canlı olarak salon dışına yansıtılan projeksiyondan
izleyebilirler.
10. Özel yetenek sınavının uygulama kurallarını ihlal eden adaylar (sportmenliğe aykırı
her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili
saldırı, hakaret, protesto ve benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme)
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komisyon kararı ile sınavdan ihraç edilirler. Bunun yanında adayların hakkında yasal
işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir.

11. Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk) adaylara (teknik
bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı ve bu testten skor verilmez.
12. Sınavda elektronik süreölçerin kaydettiği skorlar özel yetenek sınavı programına
otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır.
13. 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. Sınavı kazanan adayların, başvuru
dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında,
herhangi bir belgede tahribat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti halinde, bu
adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, kayıtları yapılmaz. Belgesinin
sahte olduğu ispatlanan adayın okuyor olsa bile öğrencilikle ilişkisi kesilir. Bu
durumda başarı sıralamasındaki diğer aday kazanmış sayılacaktır.
14. Yetenek sınavına önce kadınlar daha sonra erkekler katılacaktır. Online kayıt
yapıldığı sırada sistem adaya kayıt sırası verecek ve aday o kayıt sırası ile sınava
giriş gün ve saatini öğrenebilecektir (Adayların sınava giriş saat ve tarihleri 14
Ağustos 2021 tarihinde http://www.sirnak.edu.tr/yuksekokul/beden/ adresinde
ilan edilecektir).
15. Sınav anında sakatlanan veya herhangi bir hastalıktan dolayı sınava katılamayan
adaylar mazeretlerini belgelendirseler dahi (sağlık raporları da dahil) herhangi bir hak
talep edemez, ayrıca sınava alınmazlar.
UYARI: Pandemi nedeniyle yetkili kurumlarca alınacak kararlar veya Rektörlük
Makamı’nın farklı bir karar alması halinde kılavuzda değişiklik yapılabilecektir.
Yapılacak değişiklikler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun internet
sayfasında yayınlanacaktır.

16. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar
Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Giriş Katı, Şırnak- Merkez
Telefon ve elektronik posta adresi:
0 (486) 216 40 08 - Dahili: 1381 / besyo@sirnak.edu.tr
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