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DEKANIN MESAJI
Sevgili öğrenci adaylarımız,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin temel yapı taşlarından biri olan Eğitim
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı köklü bir geçmişe sahip olmasının
yanı sıra dinamik akademik kadrosu ve yetiştirdiği başarılı öğrencilerle “Anadolu’da Bir Dünya
Üniversitesi” olma hedefini hayata geçirmektedir. Sportif başarıların yanı sıra akademik
anlamda da birçok başarıya imza atan programımız siz başarılı öğrencilerin tercihiyle
başarılarına başarı katacaktır.
Bu bağlamda 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzu kapsamında Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavı Komisyonu
tarafından hazırlanan bu kılavuzda sınavın düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesine
ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Hayallerinize bir adım daha yaklaştığınız bu sınavda başarılı olmanızı diliyorum.
Prof. Dr. Mücahit KAĞAN
DEKAN
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SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYLARIMIZ,
Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covit 19 Salgını ile ilgili
tedbirler devam etmektedir. Bu kapsamda sınava girecek olan adayların ve sınavda görev alacak
olan tüm görevlilerin mümkün olduğunca en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları en
temel önceliğimizdir. Özel yetenek sınavı boyunca fiziki mesafe ve hijyen kurallarının dikkate
alınmasının yan sıra adayların spor salonuna girişte ateş ölçümleri yapılacak ve HES kodu
bilgileri kontrol edilecektir. Ayrıca sınav görevlileri sınav süresince maske kullanacaktır. 2021
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin bilgilendirilmesi
amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır. Bilgi için Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi sekreterliği ile iletişime geçebilirsiniz.

Covit 19 Salgını nedeniyle “Özel Yetenek Sınavı’nın” yapılamaması durumunda
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavı Komisyonu durumla ilgili bir karar alıp,
bu kararı adaylara en kısa sürede duyuracaktır.
SINAV KOMİSYONU
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1.Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programına ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları
düzenler.
Kılavuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına giriş için adayların başvurusu,
sınavın değerlendirilmesi, kazanan adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin
kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.
2.Giriş Esasları ve Kontenjanlar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı’na ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olmak koşuluyla YKS-P, ÖYSP-SP ve OBP
birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır. Bölüm kontenjan dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAM VE KONTENJANLAR
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kategori
Kadın
Erkek
Milli Sporcu
Fair Play
1.Derece Şehit Yakını
Toplam

13
20
5
1
1
40

3.Sınava Müracaat Koşulları
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT alanında ilk 800.000 içinde yer almak (özel
yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için YÖK
tarafından belirlenen zorunlu kriterdir),
c. Resmi sağlık kuruluşundan “Beden Eğitimi ve Spor Alanındaki Özel Yetenek Sınavına
Katılmasında Sakınca Yoktur” ya da “Sportif Faaliyetlere Katılmasında Sakınca Yoktur”
ibareli sağlık raporu almak,
d. Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi
tarafından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için yapılacak olan Beden Eğitimi
ve Spor Özel Yetenek Sınavı’na katılmamda sağlık yönünden bir sakınca bulunmadığını
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beyan eder, aksi bir durumda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.”
ifadesini onaylamak,
e. Milli sporcu, fair play ve 1. derece şehit yakını olduğunu belgelemek (ilgili alanlara
başvuracak adaylar için geçerli),
Önemli Not:


2021 ÖSYS’de YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen veya diğer
üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava
başvurabileceklerdir.



2020-TYT puanı 200 ve üzeri olup, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021YKS’ye başvuru yapan adaylar da bu sınava başvurabilirler (Özel yetenek sınavı
sonucuna göre öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurmak isteyen adayların
2021 Dönüştürülmüş Puanı esas alınacaktır).



2020 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına
(Açık Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleşen adayların,
ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2019
ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ortaöğretim başarı
puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



Özel yetenek sınavına müracaatta aday tarafından OBS’ye (Öğrenci Bilgi Sistemi)
yüklenen belgede/belgelerde eksiklik olması halinde, aday tarafından beyan edilen
mail adresine “Hatalı Başvuru” uyarısı gönderilecek ve adaydan eksik ya da yanlış
olan belgeyi/belgeleri düzeltmesi istenecektir.



Yanlış beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek
ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.



Özel yetenek sınavı, adayların tümünün katılacağı çeşitli istasyonlardan oluşan
koordinasyon sınavı şeklinde uygulanacaktır.

4. Online Kayıt İçin Gerekli Belgeler (Öğrenci Bilgi Sistemine Yüklenecek Belgeler)


2021-YKS sonuç belgesi (Ortaöğretim başarı puanının içinde bulunduğu TYT/AYT
sonuç belgesi dâhil) (Zorunlu Belge),



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya pasaport
(Zorunlu Belge),



Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik/vesikalık fotoğraf (kayıt için sisteme
yüklenecek ayrıca sınava girişte aday yanında bulunduracaktır) (Zorunlu Belge),
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Resmi sağlık kuruluşundan alınmış “Beden Eğitimi ve Spor Alanındaki Özel Yetenek
Sınavına Katılmasında Sakınca Yoktur” ya da “Sportif Faaliyetlere Katılmasında
Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporu (Zorunlu Belge),



18 yaşını doldurmamış adaylar için (24.08.2003 tarihinden sonra doğmuş adaylar)
özel yetenek sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair veli onam formu,



Spor alanı mezunları için 30.03.2012 tarihinden önce liseye kayıt yaptırdıklarını belirten
belge (okul onaylı),



Milli sporcu kontenjanına başvuracak adaylar için ilgili resmi kurumdan alınmış onaylı
standart millilik belgesi (KKTC uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir!),



Fair play kontenjanına başvuracak adaylar için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) tarafından fair play ödülü almış ya da aday gösterilmiş kişi ya da takım
sporcusu olduklarını belirten belge (Belgenin TMOK veya resmi makamlarca
onaylanması gerekmektedir),



1. derecede şehit yakını kontenjanına başvuracak adaylar için Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 1. derecede
şehit yakını olduğunu gösteren belge,

Önemli Not:


Adaylar OBS üzerinden online kayıt yaptıktan sonra, komisyon tarafından evrak
kontrolü ve başvuru değerlendirmesi yapılacaktır.



Bu değerlendirme sonucunda adayın sınava girebileceğini gösteren “Başvurunuz
Onaylandı” bilgisi adaya e-posta yoluyla iletilecektir.



Sınava girmesi kesinlikle uygun olmayan ve sınava girme hakkı kazanamayan adaylara
“Başvurunuz Reddedildi” uyarısı gönderilecektir.



“Hatalı Başvuru” uyarısı alan adaylar ise eksik ya da yanlış evrak/evraklar/bilgi
nedeniyle komisyonun belirttiği süre içerisinde kayıtlarında tekrar düzenleme
yapabileceklerdir (süresi geçen düzenleme kabul edilmeyecektir).

* Değerlendirme sonucunda “Başvurunuz Onaylandı” iletisi alan ve sınava girmeye hak
kazanan tüm adayların kayıt sisteminden almış oldukları başvuru çıktılarını,
biyometrik/vesikalık fotoğraflarını ve kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı veya pasaport)
sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur.
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Aday Başvuru Uygulaması


Özel yetenek sınavı başvurusu sadece online yapılacaktır ayrıca elden ya da posta ile
evrak teslimi kabul edilmeyecektir.



Adaylar online sistem üzerinden kendilerine ait hesap oluşturacak ve bu hesap
üzerinden başvuru kaydı yapacaklardır.



Kayıt sonucunda komisyon tarafından gönderilecek onay ile birlikte adayın özel
yetenek sınavı başvurusu tamamlanmış olacaktır.



Adayın kayıt yapacağı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Online Başvuru Sistemi”
linki aşağıda belirtilmiştir (Linki aktif etmek için; Ctrl + kısayol tuşlarına tıklayınız).
https://obs.ebyu.edu.tr/oibs/fss_app/alert.aspx



Online hesap ve başvuru kaydı oluşturmadan önce işlemlerin doğru ve sağlıklı
yürütülebilmesi için tüm adayların kendileri için hazırlanmış olan “Aday Başvuru
Yönlendirme Sistemi”nde belirtilen aşamalara göre kayıt oluşturmaları önemlidir!



“Aday Başvuru Yönlendirme Sistemi” linkine online başvuru sistemi açıldığında ilan
metni içerisinden ulaşılabilir (Linki aktif etmek için; Ctrl + kısayol tuşlarına tıklayarak
belirtilen dosyayı indiriniz).

Önemli Not:


Adayların özel yetenek sınavı başvurusu (online) için sınav merkezine gelmelerine
gerek yoktur.

5.Sınav Tarihi ve Yeri
Açıklama

Tarih

Online Başvuru
06-22 Ağustos 2021
Online Başvuru
23 Ağustos 2021
Değerlendirme
Özel Yetenek Sınavı
23 Ağustos 2021
Giriş Listelerinin İlanı
24 Ağustos 2021
Özel Yetenek Sınavı
Saat 08:00-…

Yer
https://obs.ebyu.edu.tr/oibs/fss_app/alert.aspx
https://obs.ebyu.edu.tr/oibs/fss_app/alert.aspx
ozelyetenek.ebyu.edu.tr
Yıldırım Akbulut Spor Salonu

** Adaylar TC kimlik numarası sırasına göre sınava alınacaktır.
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6.Sınavın Değerlendirilmesi
Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılır.
a. Adayların koordinasyon sınavından elde ettikleri dereceler aşağıdaki puan tablosuna göre
yüzlük sistem puanına çevrilir ve sıralanırlar.
b. Koordinasyon parkurunda kadın adaylar için 159,99 saniye, erkek adaylar için 149,99
saniye “Alt Limit” olarak belirlenmiştir. Bu alt limitlerin üzerinde bir sürede parkuru
tamamlayan adaylar diskalifiye olacaktır.
c. Sınava giren tüm adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için alt limitler
içerisinde bir derece elde etmiş olmaları gerekmektedir.
d. Parkurdan elde edilebilecek en yüksek puan 100’dür (Erkek adaylar için ≤ 50.99= 100;
Kadın adaylar için ≤ 60.99=100 puana denk gelmektedir).
KOORDİNASYON PARKURU PUAN TABLOSU
ERKEKLER
SÜRE (saniye)
≤ 50:99
51:00-51:99
52:00-52:99
53:00-53:99
54:00-54:99
55:00-55:99
56:00-56:99
57:00-57:99
58:00-58:99
59:00-59:99
60:00-60:99
61:00-61:99
62:00-62:99
63:00-63:99
64:00-64:99
65:00-65:99
66:00-66:99
67:00-67:99
68:00-68:99
69:00-69:99
70:00-70:99
71:00-71:99
72:00-72:99
73:00-73:99
74:00-74:99
75:00-75:99

PUAN
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75

SÜRE (saniye)
91:00-91:99
92:00-92:99
93:00-93:99
94:00-94:99
95:00-95:99
96:00-96:99
97:00-97:99
98:00-98:99
99:00-99:99
100:00-100:99
101:00-101:99
102:00-102:99
103:00-103:99
104:00-104:99
105:00-105:99
106:00-106:99
107:00-107:99
108:00-108:99
109:00-109:99
110:00-110:99
111:00-111:99
112:00-112:99
113:00-113:99
114:00-114:99
115:00-115:99
116:00-116:99
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PUAN
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

SÜRE (saniye)
132:00-132:99
133:00-133:99
134:00-134:99
135:00-135:99
136:00-136:99
137:00-137:99
138:00-138:99
139:00-139:99
140:00-140:99
141:00-141:99
142:00-142:99
143:00-143:99
144:00-144:99
145:00-145:99
146:00-146:99
147:00-147:99
148:00-148:99
149:00-149:99

PUAN
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

76:00-76:99
77:00-77:99
78:00-78:99
79:00-79:99
80:00-80:99
81:00-81:99
82:00-82:99
83:00-83:99
84:00-84:99
85:00-85:99
86:00-86:99
87:00-87:99
88:00-88:99
89:00-89:99
90:00-90:99

74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

117:00-117:99
118:00-118:99
119:00-119:99
120:00-120:99
121:00-121:99
122:00-122:99
123:00-123:99
124:00-124:99
125:00-125:99
126:00-126:99
127:00-127:99
128:00-128:99
129:00-129:99
130:00-130:99
131:00-131:99

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

KADINLAR
SÜRE (saniye) PUAN
≤60:99
100
61:00-61:99
99
62:00-62:99
98
63:00-63:99
97
64:00-64:99
96
65:00-65:99
95
66:00-66:99
94
67:00-67:99
93
68:00-68:99
92
69:00-69:99
91
70:00-70:99
90
71:00-71:99
89
72:00-72:99
88
73:00-73:99
87
74:00-74:99
86
75:00-75:99
85
76:00-76:99
84
77:00-77:99
83
78:00-78:99
82
79:00-79:99
81
80:00-80:99
80
81:00-81:99
79
82:00-82:99
78
83:00-83:99
77
84:00-84:99
76
85:00-85:99
75
86:00-86:99
74
87:00-87:99
73
88:00-88:99
72
89:00-89:99
71

SÜRE (saniye)
90:00-90:99
91:00-91:99
92:00-92:99
93:00-93:99
94:00-94:99
95:00-95:99
96:00-96:99
97:00-97:99
98:00-98:99
99:00-99:99
100:00-100:99
101:00-101:99
102:00-102:99
103:00-103:99
104:00-104:99
105:00-105:99
106:00-106:99
107:00-107:99
108:00-108:99
109:00-109:99
110:00-110:99
111:00-111:99
112:00-112:99
113:00-113:99
114:00-114:99
115:00-115:99
116:00-116:99
117:00-117:99
118:00-118:99
119:00-119:99

PUAN
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

SÜRE (saniye)
120:00-120:99
121:00-121:99
122:00-122:99
123:00-123:99
124:00-124:99
125:00-125:99
126:00-126:99
127:00-127:99
128:00-128:99
129:00-129:99
130:00-130:99
131:00-131:99
132:00-132:99
133:00-133:99
134:00-134:99
135:00-135:99
136:00-136:99
137:00-137:99
138:00-138:99
139:00-139:99
140:00-140:99
141:00-141:99
142:00-142:99
143:00-143:99
144:00-144:99
145:00-145:99
146:00-146:99
147:00-147:99
148:00-148:99
149:00-149:99
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PUAN
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

SÜRE (saniye)
150:00-150:99
151:00-151:99
152:00-152:99
153:00-153:99
154:00-154:99
155:00-155:99
156:00-156:99
157:00-157:99
158:00-158:99
159:00-159:99

PUAN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7.Sınav Sonuçlarının Hesaplanması
Adayların yerleştirme puanları aşağıdaki gibi hesaplanır:
1. Yerleştirmeye esas olan puan,
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),
b) Ortaöğretim Başarı Puanı,
c) 2021-YKS Puanı (TYT-P) (YKS Puanlarının en yükseği).
2. 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 hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki
formüller kullanılır.

Ortalama =

ÖSYP’lerin Toplamı
Aday Sayısı

Standart Sapma -

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart Puanı hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır.
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a) Aday aynı alandan geliyorsa

(30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 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 (Örneğin aday, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı için genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa).
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
8.Değerlendirme Esasları
1. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
2. Fair play, milli sporcu, 1. derece şehit yakını kontenjanlarına müracaat eden adaylar asıl
yerleştirmede kendi aralarında değerlendirilerek yerleşme puanlarına göre sıralanacaklardır.
3. Herhangi bir kontenjanın boş kalması durumunda; yerleştirme puanlarına (YP) göre en
yüksek puanlı adaylar genel yedek kontenjanı puanına göre yerleştirilir. Buna göre genel
kontenjan, 1.derece şehit yakını ve fair play kontenjanlarında açık kaldığı takdirde bu
kontenjanlara genel yedek listesinde en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere yerleştirme
yapılır.
4. Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması halinde YKS puanı yüksek
olana öncelik verilir.
9.Sınava İtiraz


Adaylar sınava yönelik itirazlarını, sınav komisyonuna itiraz durumlarını belirten dilekçe
ve Halk Bankası Erzincan Şubesi Ana Hesabına (IBAN: TR82 0001 2009 3440 0006 0000
47) 300,00 TL yatırıldığını gösteren belge ile şahsen yapabilirler.



Sınava itiraz özel yetenek sınavı süresince yapılabilir.



Sınav parkurları son adayın sınavını tamamlamasından 30 dakika sonra toplanacaktır. Bu
süre dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.



İtiraz için yatırılan ücret hiçbir şekilde iade edilmez.
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Not: Sınav mesai saatleri dışına uzadığı takdirde, sınava itiraz ücreti ilgili bankanın
internet şubesi ya da ATM’lerine yatırılabilir. (Hesap No: 06 0000 47 ve Şube Kodu: 344
Erzincan Ana şube hesabına)
10.Sınav Sonuçlarının İlanı


Sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasından duyurulacak
olup, adayların şahsına ayrıca bilgilendirme (sonuç duyurusu) yapılmayacaktır.



Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için alınacak öğrenci
kontenjanları kadar asıl liste ve varsa yedek liste sınav üst kurulu tarafından ilan edilir.

11.Kesin Kayıtlar
a. Kazanan adayların kesin kayıtları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Kazanan Adayların Kesit Kayıt Tarihleri
Asil Kayıtları
1. Yedek Listeden Kesin
Kayıt Yaptırabileceklerden
Müracaat Dilekçesinin
Alınması
1. Yedek Listeden
Kayıt Yaptırmaya Hak
Kazananların Kayıt
Tarihleri
2. Yedek Listeden Kesin
Kayıt Yaptırabileceklerden
Müracaat Dilekçesinin
Alınması
2. Yedek Listeden
Kayıt Yaptırmaya Hak
Kazananların Kayıt
Tarihleri

02.09.2021
03.09.2021

09:00-17:00

Boş kalan kontenjanlar
03.09.2021 tarihinde ve saat
18:00’den sonra web
sayfamızdan ilan edilecektir.

06.09.2021

09:00-17:00

-

07.09.2021
08.09.2021

09:00-17:00

Boş kalan kontenjanlar
08.09.2021 tarihinde ve saat
18:00’den sonra web
sayfamızdan ilan edilecektir.

09.09.2021

09:00-17:00

-

09:00-17:00

-

10.09.2021

b. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti
kabul edilmez. Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları üniversite web sayfasından
(http://ebyu.edu.tr/tr/) duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.
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c. Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adayların başvurularını şahsen yapmaları
gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacak kayıtları dikkate
alınmayacaktır.
d. Yedek adayların yerleştirilmesinde YP sıralama önceliği esas alınır.
Kesin Kayıt İçin İstenecek Belgeler
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgesi (*) (**)
2. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)
4. Tam teşekküllü hastanelerden alınmış üzerinde ‘Beden Eğitimi ve Spor Alanı ile ilgili
Bölümlerde öğrenim görmesinde sakınca yoktur’ ibaresi bulunan Sağlık Kurulu Raporu.
Not: Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan ‘Beden Eğitimi ve Spor
Alanı ile ilgili Bölümlerde öğrenim görmesinde sakınca yoktur’ ibaresi yazılı heyet raporu
için ek süre olarak 1 hafta izin verilecektir.
(*) İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.
(**) Diplomasını kaybedenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını
kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.
Özel Yetenek Sınavının Uygulanması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Kurulu tarafından ilan edilen yer,
tarih ve saatlerde yapılır.
Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında eğitim almaya aday
öğrencilerin, bu formasyonun alınmasında ve geliştirilmesinde gerekli olan temel fiziksel
yeteneklerin test edilmesini amaçlayan bir sıralama sınavıdır.
ÖNEMLİ UYARILAR:
* Kılavuzda sehven yazılmış ifadeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
* Kılavuzda hükmü bulunmayan durumlarda sınav komisyonunun alacağı kararlar
geçerli sayılır.
* Sınav başlamadan önce Sınav Komisyonu kılavuzda gerekli gördüğü değişiklikleri
yapma hakkına sahiptir.
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12.Koordinasyon Parkuru


Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemi ile (fotosel) belirlenir.



Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir.



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



Parkur mesafesi istasyonlar arası 5 metre olmak üzere toplam 64 metredir (Şekil 1).



Koordinasyon testi 7 istasyondan oluşur.



Bu testte zamana karşı yarışan adaylara yalnızca bir hak verilir.

Bu testler:
1. Kasada öne düz takla
2. Engel geçişi
3. Hentbol topu ile hedefe temel pas
4. Voleybol topu ile hedefe parmak ve manşet pas
5. Futbol topu ile hedefle paslaşma
6. Basketbol topu ile slalom
7. Cimnastik sırası üzerinden sıçrama
1. Kasada Öne Takla
Başlangıç çizgisinden çıkan kadın adaylar 70 cm (3 parça), erkek adaylar 90 cm (4
parça) yüksekliğindeki kasa üzerinden öne takla yapacaktır. Kurallara uygun olarak yapılan
öne takla tamamen kasanın sonunda bitirilmelidir. Kasanın yanlarından çıkış olamaz, hareket
kasanın tam önünde tamamlanmalıdır. Aday ayrıca kasanın önünde bulunan 90 cm
genişliğindeki minderin üzerine, iki ayağını basarak hareketi tamamlamak zorundadır. Adayın
kasa üzerinde taklaya başlarken kasaya çarpması, kasanın devrilmesi (kasa, aday tarafından
düzeltilecektir), takla esnasında kasanın kenarından düşmesi veya vücudunun herhangi bir
yerini minderin dışına temas ettirmesi durumunda kasa üzerinde yapılan taklanın tekrarlanması
gerekmektedir. Takla sonunda adayların ayakları mindere temas etmek zorundadır. Kurallara
uygun olarak kasa üzerinde yapılan takladan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.
2. Engel Geçişi
Aday, 150 cm aralıklarla dizili olan 5 engelin alçak olanların üzerinden, yüksek
olanların altından (alçak olan 50 cm, yüksek olan 110 cm) geçiş yapar.
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a. Aday geçiş yaptıktan sonra engel düşerse, aday sadece engeli kaldırır ve diğer engel
geçişinden devam eder.
b. Aday geçiş yapamadan engel düşerse, aday önce engeli kaldırır, daha sonra tekrar aynı
engeli geçer.
c. Engel geçişinin tam olarak yapılmaması (hatalı geçiş) durumunda aday geri çevrilir ve
tekrar aynı engelden geçiş yapması istenir.
3. Hentbol Topu ile Hedefe Temel Pas Atışı
Aday, atış yapılacak olan panoya 4 m mesafede olan çizginin gerisinden hedefe doğru
(isabetli) 5 adet temel pas yapar. Tekniğe uygun olarak ve isabetli bir şekilde 5 temel pası
yaptıktan sonra topu sepete bırakır ve bir sonraki istasyona gider. Aday çizgiye basarsa, topu
elinden kaçırırsa, hatalı teknik ile pas yaparsa, hedefi vuramazsa (top panonun dışından sekip
gelirse) HATA uyarısı alır, doğru temel pas atışını yaparak istasyona kaldığı yerden devam
eder.
4. Voleybol Topu ile Hedefe Parmak ve Manşet Pas
Aday, duvardan 2 m uzaklıkta ve 2.43 m yüksekliğinde bant ile belirlenmiş atış
bölgesine kasadan aldığı topu erkek adaylarda sırasıyla ve ayrı ayrı olarak 6 parmak pas, 4
manşet pas; kadın adaylarda sırasıyla ve ayrı ayrı olarak 5 parmak pas, 3 manşet pas olarak
yapar. Aday tüm atışları parmak pas ve manşet pas prensiplerine uygun şekilde
gerçekleştirmelidir. Aday duvardan 2 m uzaklığa yetiştirilen minderlere basmamak kaydıyla
parmak pas ve manşet pasları atmalıdır. Aksi takdirde atış tekrarı yaptırılır. Kasaya 5 adet top
konulacak olup; aday istediği sayıda top kullanabilir.
5. Futbol Topu ile Hedefle Paslaşma
Aday bu istasyona geldiğinde yerdeki kasadan aldığı top ile atış çizgisinin gerisinden
olmak şartıyla karşısındaki yerdeki hedefle peş peşe paslaşır. Aday belirlenen sayıda (erkek
adaylar 6, kadın adaylar 3) paslaşma yapana kadar vuruşlara devam eder. Vuruşlar, kasadan
alınan topun yere bırakılıp elle teması kesildikten sonra ve top yerle temas halinde iken
yapılmak zorundadır. Hedeften dönen toplara atış çizgisinin gerisinden olmak şartıyla yerden
vurma zorunluluğu yoktur. Topun hedefin köşesine/kenarına teması halinde de isabet sayılır.
Paslaşma yapılan topun isabet sağlamaması ve geri dönmemesi durumunda kasadan yeni top
alınabilir. Aday istasyonu tek top ile tamamlayabileceği gibi ihtiyaç duyması halinde top
kasasında bulunan 3 topu da kullanarak tamamlayabilir.
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Aday, paslaşmada ayakiçi, ayak içüstü, ayakdışı veya ayaküstü vuruş tekniklerinden
birini kullanmalıdır (her vuruşta belirtilen tekniklerden biri aynı ya da ayrı olarak kullanılabilir;
ayak parmak ucu ve ayakaltı gibi vuruşlar hatalı vuruş sayılır). Kurallara uygun olarak
yapılmayan (ilk topta ya da yeniden kasadan alınan yedek topta yerle teması sağlanmayan
vuruş, vuruş teknikleri harici yapılan vuruş ve atış çizgisini ihlal eden durumlarda) vuruşlarda
isabet sağlansa da paslaşma geçersiz sayılır.
Belirlenen kurallar dâhilinde hedefle başarılı paslaşma yapan aday diğer istasyona
geçer.
*Atış çizgisi hedeften 4.5 m uzaktadır.
*Hedef 95 cm genişliğinde ve 70 cm yüksekliğindedir.
*Top kasası atış çizgisine 3 m uzaktadır.
*Erkekler 5 numara, kadınlar 4 numara top kullanır.

6. Basketbol Topu ile Slalom
Aday istasyon başında bulunan kasadan aldığı basketbol topu ile 1 metre aralıklarla
dizilmiş 7 adet slalom çubuğu arasından dripling (basketbol oyun kurallarına uygun olarak
top sürme) yapar. Aday 1. engele gelmeden önce driplinge başlamalıdır (1. engelden önce top
yere en az 1 defa vurulmalıdır). Bu andan itibaren top sürme hareketi başladığı için, aday
topu çift ya da tek elle tutamaz, taşıyamaz. Aksi takdirde hatalı top sürme meydana gelir ve
aday, hatanın yapıldığı yerden hareketi tekrar doğru olarak yapmak zorunda kalır. Aday her
engel arasında topu 1 defa yere vurarak top sürme hareketini yapar. Aday geçiş yaparken engel
düşerse veya topu elinden kaçırırsa aday önce engeli kaldırır, daha sonra tekrar aynı engeli
geçer. Top sürme işlemi bittikten sonra aday, basketbol topunu istasyon sonundaki kasanın
içerisine bırakır ve sıçrama istasyonuna geçer. İstasyon sonunda kasanın içerisine bırakılan top
kasanın dışına çıktığı takdirde, aday diğer istasyona geçmeden önce topu alarak kasanın
içerisine bırakmalıdır. Basketbol topunu her engel arasında kurallara uygun olarak yere
vurmayan (dripling yapmayan), engel atlayan veya engellerden birini düşüren aday hatasını
düzelterek hata yaptığı noktadan hareketine devam eder.
7. Cimnastik Sırası Üzerinden Sıçrama
Yerden yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm olan cimnastik sırası üzerinden erkek
adaylar sağa ve sola çift ayakla 4'er defa toplam 8 sıçrama, kadın adaylar 3’er defa toplam 6
sıçrama yapar. Sıçrama tekniğini uygularken aday; sıçrama tahtası üzerinden iki ayağını yerden
keserek diğer tarafa çift ayakla düşüş yapmalıdır. Tek ayakla tahtanın karşısına yapılan geçişler
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sıçrama olarak değerlendirilmeyecektir. Aday eksik veya hatalı sıçrama yapması durumunda
ikaz edilecektir. İkaza uymadan parkura devam ederek fotoseli durduran aday diskalifiye olur.
Sıçrama istasyonunu başarıyla tamamlayan aday fotoselden geçerek sınavını tamamlar.
ÖNEMLİ UYARI
Uygulama sınavlarında;
 İstasyon atlayan,
 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan,
 İstasyonları doğru bir şekilde tamamlamadan fotoselden geçerek zamanı durduran,
 Uyarılara rağmen hala devam eden, sınav düzenini bozan, görevlilere hakaret eden
adaylar komisyon tarafından diskalifiye edilir.
*Koordinasyon sınavında branşların gerektirdiği teknik özelliklerin uygulamasına
yüksek derecede hassasiyet gösterilecektir. Branşa uygun şekilde yapılmayan
hareketin/hareketlerin tekrar edilmesi (doğrusu yapılana kadar) istenecektir.
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VELİ ONAM FORMU

Velisi bulunduğum …………….. TC kimlik numaralı adayın Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için
yapılacak olan ‘Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavı’na katılmasında sakınca yoktur.
…./…./2021

Veli
Adı Soyadı:
İmza:

Adres:
Tel:
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 – ERZİNCAN
Telefon: (446) 224 00 89 (42029-42085-42040)
e-mail: egtfakbesoys21@gmail.com
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