BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

Bu kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, adayların kayıtlarını ve
tercihlerini yapmadan önce, tercih sürecinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için hazırlanan sınav kılavuzunu ,
http://besyo.izu.edu.tr web adresinden güncel son halini dikkatle incelemeleri ve yapılacak
duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Spor Bursu İle İlgili Ayrıntılı Bilgiyi Aşağıdaki İnternet Bağlantısından Görebilirsiniz

» https://izu.page.link/sporbursu «
Sınav Evrak Başvuru ve Ön Kayıt Başlangıç - Bitiş Tarihi
13.09.2019 - 18.09.2019

Özel Yetenek Sınavı Tarihi
19.09.2019 - Perşembe (İZÜ Halkalı Kampüsü) Saat: 10:00 - 17:00

Güncelleme: 13.09.2019

GENEL BİLGİLER
2019 – 2020 Akademik Yılında BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne;
Özel Yetenek Sınavı ile birlikte 40 kişilik kontenjanımızın boş kalan yerleri için öğrenci
alınacaktır. Alınacak öğrencilerin tamamı %25 burslu olarak kaydedilecektir.
Kız ve Erkek kontenjan ayırımı bulunmamaktadır. Özel Yetenek Sınavı sonunda ilan edilen
Yerleştirme Puanı sıralamasına göre adaylar kontenjan dolana kadar sırayla yerleştirilecektir.
Bölüm için belirlenen kontenjana ilave olarak, özel yetenek sınavı ile 10 yabancı uyruklu
öğrenci alınacaktır.
%25 burslu öğrenci kontenjanlarında kayıt hakkını kullanmayan ya da ayrılan adayın yerine
başarı listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır ve bu işlem kontenjanın
tamamlanmasına kadar devam eder.

ADAY KABUL KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı olmak, (Yabancı kontenjanı için bu şart aranmaz.)
• Adaylar için 2018 ya da 2019-TYT sınavından en az 150 puan ve üzeri almış olmak.
NOT: 2018-TYT puanı ile başvurmak isteyenlerin puanlarının 2019-YKS’ye
dönüştürülmüş hali kabul edilecek ve hesaplamalarda kullanılacaktır.

SINAV YERİ ve İLETİŞİM:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Adres: İZÜ Halkalı Merkez Kampüsü Spor Salonu – İZÜ Spor Birimi
Halkalı Cad. No: 281 Halkalı – 34303

Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel No: 0 212 692 97 18 - 0 212 692 97 09

Fax No: 0 212 693 82 29

Ulaşım Linki: https://www.izu.edu.tr/icerik/ulasim

Konum: 41.0335687, 28.7839272

Not: Sınavlar her gün sabah 09.00’da başlayacaktır. Sınav kurulu gerektiğinde sınav yeri ve
zamanını değiştirebilir.

ÖN KAYIT:
Ön Kayıtlar İZÜ web sayfasında online olarak yapılacaktır. Adayların İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi internet sitesindeki ( https://kampus.izu.edu.tr/BesyoBasvuru ) bağlantısından
150 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan ve ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra kayıt
yaptırabileceklerdir.
Not: Adaylar kayıt sırasında ÖSYM/TYT sonuç bilgilerini gösterir belgeyi yüklemeleri ve
aşağıdaki belgeleri eklemeleri zorunludur.

Genel Başvuru Koşulları
1. Lise diploması aslı ve fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.
2. T.C. Kimlik Numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi
(belgenin aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaata gelinecek, aslı gösterilerek bir adet iki
yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi teslim edilecektir).
3. Adayın son bir ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafı.
4. Sağlık kuruluşlarından alınacak “Spor özel yetenek sınavlarına girmesinde sağlık
yönünden bir sakınca yoktur.” kaydı konulmuş “doktor raporu”.
5. Online Başvuru: Adaylar resmi internet sitesinde https://kampus.izu.edu.tr/BesyoBasvuru
adresinden ön kayıt ücretini (150 TL) ve ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra kredi
kartı yoluyla ücreti yatırdıktan sonra yukarıda belirtilen belgeler ve ön kayıt başvuru formuyla
birlikte kayıt yaptırabilirler.

İZÜ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI PARKURU
(SP)
Önemli Uyarılar;
1. Sınavda her adaya iki kez hak verilecek ve en iyi performansları değerlendirmeye
alınacaktır.
2. Sınav salonuna adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. Adaylar 20’şerli
gruplar halinde sınav yapılacak, dereceleri kendilerine bildirilerek sınavdan
ayrılacaktır. Ayrıca veliler ve seyircilere adayların salonda gerçekleşen sınav
durumları ve dereceleri anlık olarak sınav dışında görüntülü olarak aksettirilecektir.
3. Tüm adayların değerlendirilmeye alınacak tüm puanları 2018-2019 ÖSYM TYT,
Ortaöğretim Başarı Puanı, Özel Yetenek Sınav Puanı, Lise ya da spor çıkışlı olmaları,
daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamaları ve yerleştirme puanları
şeffaf olarak web sayfamızda ve ilgili panolarda ilan edilecektir.
4. Özel yetenek sınavında erkekler için 90 saniye kadınlar için 120 saniye üzeri
performans derecesi oluştuğunda sınav durdurulur ve adaya bu dereceler kaydedilir.
5. Adaylar aday başvuru bilgi formunu ve kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı,
pasaport) sınav parkurunda yanlarında bulundurmak zorundalar. Soğuk damgası
bulunmayan özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen fotoğrafın yer
aldığı kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
6. Adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır
olmalı ve İZÜ amblemli göğüs numaralı yazısı spor kıyafeti (tişört) teslim alarak
sınavda kullanmak zorundadırlar.
7. Sınav sırasında sıralama takip edileceğinden adaylar ilan edilen sınav programında
belirtilen gün ve saatte sınava alınacaklardır. Sınava girmeyen adaylar sınav hakkını
ve değerlendirme hakkını kaybederler.
8. Özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla
ilgili ihtilaflı durumlarda sınav komisyonunun kararları geçerli olacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI
Özel yetenek sınavında spor puanı (SP) olarak sadece sportif beceri ve koordinasyon testi
yapılacaktır.

SPORTİF BECERİ VE KOORDİNASYON TESTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu test bitirme zamanının elektronik bir kronometre (fotosel) ile ölçüldüğü 7 (yedi) farklı
istasyondan oluşmaktadır.
Aday başlangıç çizgisinin gerisinden teste başladığında ve aday elektronik kronometrenin
arasından geçtiğinde kronometre otomatik olarak çalışmaya başlar ve aday testi bitirdiğinde
otomatik olarak sonlanır, derecesi anında scoreboard’a yansır.
1. Engel Geçiş istasyonu
Aday, erkekler için 60 cm, kadınlar için 50 cm yükseklikteki birinci engelin üzerinden
atlayarak ve yüksekliği 60cm olan ikinci engelin altından geçerek istasyonu tamamlar. Aday
üstten veya alttan geçerken engel çubuğunu devirmesi halinde yerine kendisi koyar ve
düşürdüğü yerdeki hareketi tekrar ederek sınava devam eder.
2. Futbol İstasyonu
Aday, tek tarafı açık kutu içerisinde bulunan futbol topunu ayağı ile çekerek alır, önünde
bulunan 3 adet huninin sağından başlayarak top ile slalom yaparak geçer. Slalomu
tamamlandığında dönerek minyatür kaleye (Eni: 100 cm, Yükseklik: 60 cm) gol atar. Gol
olmadığında, ayağını kullanarak gol atana kadar devam eder.
3. Sağlık Topu Taşıma İstasyonu
Aday, 3 adet sağlık topunun yerleştirildiği kutular içerisinden aldığı topları birer birer alarak
karşı tarafta bulunan aynı renkteki 3 boş kutuya taşır. (Top ağırlıkları; erkekler için; 5kg
kadınlar için; 3kg)
4. Hentbol İstasyonu
Aday, kasada bulunan hentbol topunu alarak kasanın gerisinden 5m ilerideki bulunan
hentbol kalesinde ki belirlenmiş üst köşelerdeki hedefe 1 gol atmak zorundadır. Aday kasada
hazır bulunan 2 toptan birisini hedefin gerisinden şut atarak gol yapamadığında, yere düşen
topu alarak, gol atana kadar devam eder. (Hedef Çapı: 100x100)
5. Basketbol İstasyonu
Aday, kutuda hazır olan basketbol topunu alarak yere en az bir kez sektirdiği topu potadan
geçirerek, basket yapar. İlk atışta basket olmadığı takdirde basket atana kadar devam eder.
Aday, potadan geçen topu alarak kutuya yerleştirmek zorundadır. (Pota Yüksekliği: Erkekler;
2.75 m, Kadınlar: 2.60 m)

6. Paralel Bar İstasyonu
Basketbol istasyonundan gelen aday şekilde görüldüğü gibi yerleştirilen paralel barın arasına
girerek çift elle veya ayakları yardımıyla barın üzerine çıkar. Paralelin üzerinden yere
atladığında istasyon tamamlanır. (Paralel Bar Yüksekliği erkekler ve kızlar için ayrı ayrı
ayarlanacaktır. Bayanlar için kolaylaştırılmış asimetrik paralel bar oluşturulacaktır.
7. Labirent Koşu İstasyonu
Paralel bar’dan çıkan aday belirlenen 6 labirent alanın içerisinde koşarak istasyonu tamamlar.
Fotoselden geçtiğinde sınav tamamlanmış olur.

Önemli Uyarılar

• İstasyon atlayan aday,
• Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,
• Sınav parkurunda bulunan herhangi bir istasyona (cihaz yâda alete) kasıtlı
olarak zarar verip sınavın gecikmesine yol açan aday,
• Bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan aday diskalifiye
edilir. Diskalifiye edilen aday değerlendirme dışı tutulacaktır.
Yukarıda sıralanan uyarılar dışındaki konularda (diskalifiye etme veya sınavı
tekrarlama gibi) karar verme yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayın programa kesin kayıt
yaptırma hakkına sahip olup olmadığını belirlemek üzere yerleştirmeye esas olan Yerleştirme
Puanı (YP) hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç
puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:
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) 2018 ya da 2019 TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanları 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.
ÖYSP Standart Puanı = 10 × ( 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 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 )
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile 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.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Yerleştirme
1.Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre
sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenir.
2. Sonuçlar Sınav Kurulu tarafından sınavların bitiş tarihinden sonraki en kısa
süreçte Üniversitenin resmi internet sayfasından ilan edilir.
3. Yerleştirme Puanlarına başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve
saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, Yerleştirme
Puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Lise Diplomasının Aslı (Noter onaylı ya da "aslı gibidir" nüshaları kabul edilmeyecektir.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ ten alınabilir.)
4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
5. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi
6. Muhasebeden Onaylanmış Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu
7. Başka bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, aynı düzeyde (lisans-lisans, ön
lisans-ön lisans) örgün yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak; ancak örgün
eğitimle beraber açık öğretim ile uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırılabilecektir. Bu
şekilde başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan ve lise diplomasının aslı ilgili

yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler Lise Diplomasının Kurum Kaşeli Aslı Gibidir
Fotokopisi ve Öğrenci Belgesi (e-devlet’ ten alınabilir) ile müracaat edebilirler.
8. Resmi veya özel bir sağlık kurumundan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulun da Öğrenim
Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Heyet Raporu, (kayıt esnasında heyet raporunun
tamamlanması için 3 iş günü süre verilir. Tamamlanmaması durumunda kaydı silinir.
SINAVA GİRECEK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

