
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ENGELLİ ADAYLAR İÇİN 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

1. ENGELLİ ADAY KONTENJANI 

   Yüksekokulumuz bölümlerine alınacak engelli öğrenci kontenjanları  

 

BÖLÜM 

ENGELLİ  

KONTENJANI 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ  4 (2 Kadın + 2 Erkek) 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ  3 (1 Kadın + 2 Erkek) 

REKREASYON 3 (1 Kadın + 2 Erkek) 

 

     2.  ÖNKAYIT, YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

ÖN KAYIT 22 – 26 TEMMUZ 2019 

ÖZEL YETENEK SINAVI 01 AĞUSTOS 2019 

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI 05 AĞUSTOS 2019 

KAYIT TARİHİ **  02 – 06 EYLÜL 2019 

** ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI İLANI İLE BİRLİKTE BÖLÜMLERE İLİŞKİN 

AYRINTILI KAYIT PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ ve/veya YÜKSEKOKULUMUZ RESMİ 

İNTERNET SAYFASINDA İLAN EDİLECEKTİR.  

NOT: ADAYLAR SINAVLA İLGİLİ TÜM DUYURU VE AÇIKLAMALARI 

YÜKSEKOKULUMUZUN WEB ADRESİNDEN GÜNLÜK OLARAK TAKİP ETMEKLE 

YÜKÜMLÜDÜRLER. 

 

3. BAŞVURU İÇİN ÖZEL KOŞULLAR 

 

a. TC veya KKTC vatandaşı olmak, 

b. 2018 veya 2019 Yükseköğretim kurumları sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 

en az 100 puan almış olmak, 

c. Üniversite veya devlet hastanesinden "bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar)" engellerinden en az birisini “Engelli Sağlık Kurulu Raporu"  ile belgelemek, 

d. Yukarıda belirtilen engel çeşitlerinden birinden en az %25 olmak üzere toplam engellilik oranı % 

50’yi geçmeyen adayların başvuruları geçerli sayılacaktır. 

e. Engelli adayların başvuruları, adayların engel durumlarını gösteren belgelerin “Engelli Aday 

Değerlendirme Komisyonu” tarafından uygun bulunması durumunda geçerli sayılacaktır.  

f. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun sınav başvuru tarihinden önce, son bir (1) yıl içerisinde alınması 

ve sağlık kurulunda, başvuran adayın engel durumu ile ilgili uzman hekimin bulunması 

gerekmektedir. 



g. İlgili Spor Federasyonu Başkanlıklarından (Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Görme 

Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu ve 

diğerleri) alınan “milli sporcu” belgesi veya en az iki (2) yıllık ferdi veya takım sporlarına ait 

sporcu lisansına sahip olunması zorunludur (lisanslar üst üste iki (2) yıl olmak zorunda değildir). 

h. İbraz edilen lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1) müsabakaya veya 

yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumlardan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli 

Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden) verilen resmi 

katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip 

olmaları gerekmektedir. 

 

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

a. Başvuru dilekçesi ve kayıt dosyası (MKÜ BESYO Öğrenci İşlerinden alınacaktır) 

b. 2018 veya 2019 TYT Sınav Sonuç Belgesi 

c. Üç adet 4.5 X 6 cm. ebadında son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf  

d. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi Fotokopisi 

e. Engel düzeyini belgeleyen tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerinden temin edilen 

“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” 

f. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış “Spor yapmasında” veya “Beden Eğitimi ve Spor Özel 

Yetenek Sınavlarına” katılmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu. 

g. İlgili Engelli Spor Federasyonu tarafından onaylanan, adayın en az “1 (bir) kez olmak üzere toplam 

milli olma sayısını gösteren belge” veya adayın en az “2 (iki) olmak üzere toplam kaç yıl lisanslı 

sporcu” olduğunu gösteren tescil belgesi ve spor özgeçmişi belgeleri (ISLAK İMZALI VE 

MÜHÜRLÜ olmayan belgeler KESİNLİKLE değerlendirmeye alınmayacaktır). 

  

5. BAŞVURU YERİ ve TARİHİ: 

Başvuru işlemleri Hatay MKÜ Tayfur Ata Sökmen Kampusundaki Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda 22-26 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru adayın kendisi ya da 

Başvuru Formunu adayın imzalaması (ıslak imza) şartıyla bir yakını tarafından da yapılabilir. Posta 

ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

 

6. ENGELLİ ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI ve DEĞERLENDİRME 

 

400 METRE KOŞU-YÜRÜ TESTİ (ELEME TESTİ) 

Adayların koşu-yürüme performansı 400 m koşu-yürü testi ile ölçülecektir. Özel yetenek sınavına 

katılan tüm adaylar sentetik zeminli atletizm pistinde kulvarsız olarak koşarak veya yürüyerek 400 

m'yi en fazla 4 dk’da (240 sn) tamamlayabilmelidir. Belirlenen süre içerisinde testi 

tamamlayamayan adaylar başarısız kabul edilecek ve bu adaylar için “Özel Yetenek Sınav Puanı” 

hesaplanmayacaktır. 

 

SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI:  

 Engelli adayların başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler Tablo 1’de yer alan spor 

özgeçmiş puanları esas alınarak değerlendirilecektir. Adayların "Spor Özgeçmişi Puan 

Kriterlerinden" kendilerine uyan en yüksek puan hesaplamaya katılacaktır. 

 Adaylar her bir (1) yıllık lisans tescilleri için ilave “5” puan alacaklardır. 

 Adaylar her bir (1) milli olma sayısı için ilave “5” puan alacaklardır. 



DEĞERLENDİRME: 

“Özel Yetenek Sınav Puanı” adayların başvuru sırasında teslim etmiş oldukları Spor Özgeçmişi 

Belgelerinin “Özgeçmiş İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından yukarıda belirlenen 

ilkeler çerçevesinde incelenmesi ile hesaplanacaktır. Adayların özel yetenek sınav puanları büyükten 

küçüğe sıralanacak ve başvuru sırasında belirledikleri tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. 

Adayların “Özel Yetenek Sınav Puanlarının” eşit olması durumunda, orta öğretim başarı puanı 

yüksek olan aday, eşitliğin devam etmesi durumunda takvim yaşı daha küçük olan aday kayıt 

hakkı kazanacaktır. 

 

 

7. SINAV TARİHİ VE YERİ: 

400 m eleme testi 01 Ağustos 2019 tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen 

Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Stadyumunda saat 10.00’da yapılacaktır. Tüm 

adayların spor kıyafetleri ile saat 9.00’da yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (TC Kimlik Kartı, 

Nüfus Cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport) ile hazır olmaları gerekmektedir. Geçerli kimlik 

belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar sınava alınmazlar.  

 

ÖNEMLİ NOT: 

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 Kazanamayan adayların başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

 Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara duyurmak koşuluyla, sınav ile ilgili her 

türlü değişiklik yapmak hakkına sahiptir. 

 Engelli Özel yetenek sınavında karşılaşılabilecek ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018 Yılı Engelli Özel Yetenek Sınavı Kılavuzda yer almayan 

istisnai durumlarda karar verme yetkisi sınav üst kuruluna aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1. Engelli Adayların Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu 

 

Puan Başarı Seviyeleri 

100 
Bireysel veya takım halinde Paralimpik Oyunlara yarışmacı olarak katılmış 

olmak 

90 
Bireysel veya takım halinde Dünya Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış 

olmak 

80 
Bireysel veya takım halinde Avrupa Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış 

olmak 

70 

Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan, 

Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe 

girmek 

60 

Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan, 

Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak 

katılmak 

50 Bireysel veya takım halinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak 

40 
Bireysel veya takım halinde Üniversitelerarası veya Liselerarası Türkiye 

Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

30 
Bireysel veya takım halinde Türkiye Şampiyonalarında yarışmalara katılmış 

olmak 

20 Bireysel veya takım halinde Bölge Şampiyonalarına katılmış olmak 

10 Lisanslı olarak yarışmalara katılmış olmak 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 2 (iki) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste iki yıl olma zorunluluğu yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından onaylı 

(ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi yasal 

işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere uygun 

olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir. 


