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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KOŞULLARI 
 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 
Yöneticiliği Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki şartlara uygun olarak belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek 
Giriş Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 
 

A)KONTENJANLAR  

Bölüm 
Kontenjan 

Kadın Erkek Engelli 
 

Milli TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim) 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Spor Yöneticiliği Bölümü 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Spor Yöneticiliği Bölümü (2. Öğretim) 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Rekreasyon Bölümü 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 
Rekreasyon Bölümü (2. Öğretim) 14 21 5(2K,3E) 10(4K,6E) 50 

 
* Engelli ve Milli sporcu kontenjanı toplam kontenjan içerisindedir. 

 
B) ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ 
 

Ön Kayıt                   :  11.08.2021  -  15.08.2021 
Sınav                   :  23.08.2021 - – “Sınav bitiş tarihi müracaat sayısına göre sınav  komisyonu tarafından belirlenecektir.”  
1.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2021 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 
2.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2021 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 
3.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2021 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 
 
Adaylara ilki ön kayıtlarda olmak üzere toplam üç tercih hakkı verilir.  Bu üç tercih hakkına bağlı 3 yerleştirme yapılır. 
 
Birinci yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için 2. bir tercih hakkı verilerek yerleştirme yapılır. İkinci yerleştirme sonunda 

boş kalan kontenjanlar için 3. ve son bir tercih hakkı verilerek yerleştirme yapılarak kayıtlar tamamlanacaktır. Üçüncü ve son yerleştirme 
sonunda boş kalan kontenjanlar için kesinlikle ek bir yerleştirme ve kayıt yapılmayacaktır. Birinci yerleştirmede kayıt hakkı kazanan aday, 
kayıt yaptırmadığı takdirde 2’nci ve 3. tercih hakkını, İkinci yerleştirmede kayıt hakkı kazanan aday 3’üncü yerleştirme tercih hakkını 
kaybetmiş sayılacaktır.  Bu yüzden adayların kayıt haklarını kaybetmemeleri için kesin kayıt listelerini ve web sitemizdeki duyuruları titizlikle 
takip etmeleri gerekmektedir.  

 
İkinci yerleştirmede; Birinci yerleştirme sonrası boş kontenjanlar için; web sayfamızda açıklanacak olan kontenjanlara tercihte 

bulunacaklardır. Normal, engelli ve Milli kontenjan açıklarında; tercih edecek erkek aday kalmadığı takdirde kontenjan engelli kadın 
adaylardan, tercih edecek kadın aday kalmadığında kontenjan erkek adaylardan tamamlanacak.  Engelli kontenjan açıklarında tercih edecek 
erkek aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan normal erkek kontenjanına, kadın aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan 
normal kadın kontenjanına eklenir.  Milli kontenjan açıklarında tercih edecek erkek aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan normal 
erkek kontenjanına, kadın aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan normal kadın kontenjanına eklenir.   

 
Üçüncü ve son  yerleştirmede, boş kontenjanlar için daha önce yerleştirilmemiş adaylar web sayfamızda açıklanacak olan 

kontenjanlara tercihte bulunacaklardır. Adaylar tercih sıralamaları dikkate alınarak seçmiş oldukları bölümlere yerleştirileceklerdir. Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne TYT’den ilk 800 bine girme şartı aranacaktır. Adayların Covid 19 tedbirleri nedeniyle  sınavlara 
maske ile gelmeleri zorunludur. 

 
* Adayların yaptıkları ilk tercihleri sadece ilk yerleştirme için geçerli olacaktır. İkinci ve Üçüncü yerleştirmeler için adaylar sistem 

üzerinden TC kimlik no ve şifreleri ile tekrar giriş yapıp tercihte bulunmak zorundadırlar. İkinci ve Üçüncü tercih ve yerleştirmeler için 
Fakültemiz web adresinden bilgilendirme ve duyurular yapılacaktır.  Adayların hak kaybına uğramamaları için bilgilendirme ve duyuruları 
takip etmeleri gerekmektedir. Yerleştirme hakkı kazanan adaylar kayıt yaptırsın, ya da yaptırmasın ek yerleştirme haklarını kaybederler.  

 
Yaptıkları tercihlere bağlı olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendilerine tanımlanan süre içinde kayıtlarını şahsen yaptırmak 

zorundadırlar. Posta, mail ve vekaletle kesin kayıt hakkı verilmemektedir, bu yüzden adayların kayıt haklarını kaybetmemeleri için kesin 
kayıt için istenen belgelerle birlikte  şahsen hazır olmaları gerekmektedir.  

 
 
C) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
 

1- Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT 
puanının; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranmaktadır.  Antrenörlük 
Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için en az 150; Spor alanı çıkışlı adaylar için  en az 150; Milli Kontenjanı (Tüm Bölümler 
için) en az 150;  Engelli adaylar için (Kontenjan belirtilen programlar) en az 100 ve daha fazla puan almış olmalıdır.  Engelli ve Milli adayların 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanını tercih edebilmeleri için TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranacaktır.   

http://www.sporbilimlerifakultesi.com/


2- Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar İçin 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu 
belgesi.  

3- Engelli (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) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu müracaat 
sırasında teslim etmeleri zorunludur. 

4- Engelli adayların  en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları zorunludur. Müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren 
belgeyi (Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  

5- Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek adayların kayıt tarihinde askerlik ile 
ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum belgesi istenecektir. 

6- Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış adaylar da 
başvurabilir.  
 
D) BAŞVURU 
 

Başvurular online olarak  http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresine yapılacak olup, 11.08.2021 tarihinde başlayıp 15.08.2021 tarihi saat 
23:59’da sona erecektir. İletişim Tel: (0332-223 47 95 - 96 - 97) 
 
Online olarak yapılacak başvurularda adayın beyan ettiği hatalı ve eksik bilgilerin sorumluluğu adaylara aittir. Adayların gerekli kontrolleri 
dikkatlice yaparak başvuruyu sonlandırmaları gerekmektedir.  
 
Online kayıtlarda sisteme yüklenmesi gereken belgeler;  
 
1- TC Kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı örneği (önlü arkalı .jpg formatında) 
2- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık belgesi (Aile hekiminden alınabilir).  
3-  4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş). 
 
 * Milli ve engelli milli adaylar yukarıdaki belgelere ek olarak Millilik belgelerini de sisteme yüklemelidirler.  
** Engelli adaylar; Nüfus Cüzdanı örneği, 4,5 x 6 cm ebadında  fotoğrafa ek olarak 2 yıl spor özgeçmiş belgelerini ve Engel durumlarını 
bildiren sağlık raporlarını sisteme yüklemelidirler.  
 
 
Online başvuru sonrasında adayların göndermesi gereken belgeler; 
 
1- 2021 YKS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı-önlü) 
3- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık belgesi 
4- Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar İçin 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi. “Milli Sporcu 
Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun öncelikle federasyon başkanlıklarınca düzenlenecek Spor Bakanlığınca kayıt numarası 
verilerek onaylanmış yeni A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi.  
5- Engelli adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu 
6- Engelli adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları zorunludur. Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren 
belge (Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan)  
7- 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve 
öncesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden  mezuniyet tarihini gösterir belge  
8- Ön kayıt Başvuru  form çıktısı 
 
Adayların yukarıda belirtilen belgeleri; Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni 
İstanbul Caddesi 42150 Selçuklu/KONYA adresine Kargo / APS / İadeli Taahhütlü Posta olarak göndermelidirler. Gönderilerin kontrolü ve 
oluşturulacak sınav listeleri için gönderilerin en geç 19-08-2021 17:00’e kadar Spor Bilimleri Fakültemize ulaşması gerekmektedir.  Hak 
kaybına uğramamak için adayların belirtilen tarihten önce belgelerini göndermeleri önemlidir.  
 
Not: 
Adaylar ön kayıt sonrası teslim etmeleri gereken belgeleri Kargo / APS / İadeli Taahhütlü Posta ile gönderebilecekleri gibi, Spor Bilimleri 
Fakültesine elden de teslim edebileceklerdir. 
Ön kayıtlar sadece http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresinden yapılacaktır. 
Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar.  
Engelli  adayların rapor durumları ve kayıt kabulleri “Engelli Adaylar Komisyonu” tarafından belirlenecektir.   
Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol ederek sisteme yüklemelidir, tüm evrakların detaylı bir şekilde kontrol edilerek 
kaydın tamamlanması adayın menfaatine olacaktır. Kayıt ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir.  
 
E) SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA 
 

a) Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2021 öğrenci seçme sınavı (YKS-TYT) kılavuzundaki esaslara göre 
belirlenecektir. Bununla ilgili puanlama ve sınav şekli Özel Yetenek Sınav Kitapçığın puanlama bölümünde açıklanacaktır.  

b) 2020 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların 
ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

 
 

 

http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr/


F) KESİN KAYITLARDA İSTENİLEN BELGELER 
 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için 
1. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar;   tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 
2. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar  ; tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 
3. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar  ; tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 

Asil adayların kesin kayıtları ÖSYM tarafından 2021 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecek olan tarihler arasında saat 
17.00’ye kadar devam edecektir. Sınava katılan aday sayısı belli olmadığından, kesin tarihler daha sonra belirlenecektir.  
 
Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler;  
 

1. 2021 (YKS) Sınav Sonuç Belgesinin aslı 
2. Diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi 
3. Nüfus cüzdanı aslı ve Fotokopisi 
4. 2001 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik tecil belgesi 
5. 12 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf  
6. Sabıka kayıt belgesi (e-devlet) 
7. Milli adaylar için Millilik Belgesinin aslı 
8. İkametgah belgesi (e-devlet) 
9. Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu (fotoğraflı), Raporda fiziksel aktivitelere katılmasına mani herhangi bir fiziki 

engelin olmadığı ifadesi yer alacaktır. 
10. Öğrenim harcı ilk taksiti (İkinci öğretim öğrencilerinden alınacaktır). Kesin kayıtlar sonrasında 2. öğrenim öğrencilerinin 

Yükseköğretim Harç ücretinin ilk taksitini belirlenen  tarihler arasında kendilerine verilen öğrenci numarası ile VakıfBank’a 
yatırabilecekledir.  

11. Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin 
tespitine dair karar doğrultusunda  (Madde 15 (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri 
geri ödenmez) katkı payları ve öğrenim ücretleri kesinlikle ger ödenmeyecektir.  

 
* Silah altında bulunan ile silah altına alınmaları kesinleşen adayların kayıtları yapılacak ve terhis tarihi takiben ilk Eğitim–Öğretim yılı 

başında öğrenime başlatılacaktır. 
 
Not: Tüm adayların önkayıt başvuru ve kesin kayıt  evrakları kontrol edilecek, beyan ettikleri evrakları tamamlayamayan adaylara kayıt 
hakkı verilmeyecektir. İletişim Tel: ( 0332-223 47 95 - 96 - 97) 


