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Değerli Adaylar 

1993-1994 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesine bağlı olarak 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüyle öğretime başlayan okulumuz, 01.12.2010 tarihinde önce 

Yüksekokula, 06.02.2021 tarihinde Fakülteye dönüştürülmüş olup hâlen Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) bölümlerinde 1000’e yakın 

öğrenci ile lisans öğretimini sürdürmektedir. Hızlı bir gelişim gösteren Fakültemizde; Beden Eğitimi ve 

Spor Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında yüksek lisans 

programları bulunmaktadır.  

Fakültemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (I. Öğretim), Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) ve 

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) lisans programlarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılında özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel yetenek sınavı uygulama esaslarının yer aldığı ve sınav ile ilgili merak 

ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye 

ediyoruz. Fakültemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, tüm adaylara başarılar dileriz. 

Özel Yetenek Sınavı Komisyonu 
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ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 

ÖYS ön kayıt işlemleri (www.agri.edu.tr) adresinden çevrimiçi (online) yapılır. Aşağıda belirtilen belgeler çevrimiçi ön 

kayıt esnasında sisteme yüklenir:  

◊ Başvuru formu (sistemde mevcuttur),   

◊ Başvuru formu içerisinde yer alan sağlık durumu beyanı,   

◊ 2022 TYT sonuç belgesi,  

◊ Alan/Bölüm/Kol yazılı olan mezuniyet belgesi,  

◊ 2022 yılında mezun olacak adaylar için Alan/Bölüm/Kol yazılı öğrenim belgesi, 

◊ Evrak tesliminde Son 6 ay içerisinde çekilmiş, renkli, 4,5x6 cm ebadında, kıyafet yönetmeliğine uygun, adayın rahatça 

tanınabileceği 2 (iki) adet fotoğraf,  

◊ Engelli adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili sağlık kuruluşlarının herhangi birinden alınmış, engel durumunu 

ve yüzdesini belirten, ÖYS tarihine göre süre olarak geçerliliği devam eden sağlık kurulu raporu, 

◊ Milli Sporcu Belgesi (MSB) sahibi adaylar için; 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmî gazetede yayınlanan milli 

sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre 2015 yılı ve sonrasında elde edilmiş, ilgili Federasyondan, Spor Genel 

Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden onaylı, organizasyonun türünü, yerini, tarihini, katılımcı sayısını, adayın 

derecesini ve millilik sınıfını belirten belge, (engelli milli sporcular için de geçerlidir). 

http://www.agri.edu.tr/
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◊ Sporda Başarı Belgesi (SBB) sahibi adaylar için; 2015 yılı ve sonrasında elde edilmiş, ilgili Federasyondan veya Spor 

Genel Müdürlüğünden onaylı, organizasyonun türünü, yerini, tarihini, katılımcı sayısını ve adayın derecesini belirten 

belge, 

◊ Engelli Milli Sporcu Belgesi (EMSB) sahibi adaylar için; 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmî gazetede 

yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre 2015 yılı ve sonrasında elde edilmiş, ilgili Federasyondan 

veya Spor Genel Müdürlüğünden onaylı, organizasyonun türünü, yerini, tarihini, katılımcı sayısını ve adayın derecesini 

belirten belge, 

◊ Engelli Sporcu Başarı Belgesi (ESBB) sahibi adaylar için; 2015 yılı ve sonrasında elde edilmiş, ilgili Federasyondan 

veya Spor Genel Müdürlüğünden onaylı, organizasyonun türünü, yerini, tarihini, katılımcı sayısını ve adayın derecesini 

belirten belge, 

◊ Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakını adaylar için SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığından alınan ücretsiz seyahat kartı,  

◊ Çevrimiçi ön kayıtta sisteme yüklenen belgelerin asılları veya noterlik onaylı nüshaları ÖYS giriş belgesinin teslim 

alınması esnasında görevlilere ibraz edilir. Asıl veya noterlik onaylı belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları 

geçersiz sayılır. Tüm belgeler, aslı veya noterlik onaylı nüshasının ibrazı koşuluyla Dekanlığımız tarafından onaylanabilir.  
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◊ Adaylar gerekli koşullara sahipse üç bölüme ve dört programa (I. ve II. Öğretim) başvurabilirler. Birden fazla programa 

başvuran adaylar tercih sıralaması yaparlar. Bu tercih sıralamaları asil ve yedek listelerin belirlenmesi sürecinde dikkate 

alınır. Tercih sıralamasına göre bir programa asil listeden yerleştirilen adaylar, başvurdukları diğer programların asil ve 

yedek listelerinde yer alamazlar. Asil listelerin dışında kalan adaylar başvurdukları tüm programların yedek listelerinde 

tercih sıralamasına göre yer alırlar. Adaylar tercih sıralamalarını 29/08/2022 tarihi saat 23:59’a kadar yapabilir veya 

değiştirebilirler. Tercih sıralaması yapmayan adayların ÖYS başvurusu kabul edilmez. 

◊ Engelli adaylardan (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) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili 

yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak 

üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 

2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında 

kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan 

(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 
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ÖYS GENEL HÜKÜMLER 

◊ Terör nedeniyle ceza veya herhangi bir eğitim kurumunda terör dışında 6 aydan fazla disiplin cezası alan adayların başvurusu 

kabul edilmez.  

◊ ÖYS esnasında kullanacakları malzemelerin üzerinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından tanımlanmış terör örgütlerini temsil 

eden yazı, logo, işaret, vb. bulunan, üniversitemize ait tesis ve malzemelere zarar veren, görevlilere karşı sözlü veya fiziki kaba 

davranışlarda bulunan veya sınavın diğer kurallarını ihlal eden adayların sınav süreci sona erdirilir ve haklarında yasal işlem 

başlatılması için başvuru yapılır. 

◊ Adayların ÖYS Giriş Belgesi ile onaylı ve fotoğraflı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya süresi dolmamış pasaport) 

yanlarında bulundurmaları ve istenildiğinde göstermeleri gerekir. Bu belgeleri eksik veya geçersiz olan adaylar sınava kesinlikle 

alınmaz.  

◊ Adaylar, Beceri-Koordinasyon Parkuru (BKP) sınavının başlamasından en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır olmalıdır.  

◊ Adaylar, BKP sınavına kendileri için ilan edilen gün içerisinde girerler. Bu kurala uymayan adaylar sınav devam etse bile başka 

bir günde sınava giremez.   

◊ Başka bir üniversitenin sınavıyla çakışma nedeniyle BKP sınavı gün değişikliği istemli yapılacak başvurular kabul 

edilmeyeceğinden adayların bu durumu göz önünde bulundurarak öncelik verdikleri üniversiteye başvuru yapmaları önerilir.     

◊ BKP sınavına girmeyen veya sınav esnasında diskalifiye olan adayların ÖYS süreçleri sona erdirilir ve YP hesaplamaları 

yapılmaz.   
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◊ Adaylara BKP sınavında tek (1) hak verilir. 

◊ Tüm adaylar BKP sınavına spor kıyafetleri (spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb.) ile girerler. İsteyen adaylar sınava yalın ayak 

girebilirler.  

◊ Adaylar, BKP sınavıyla ilgili yapacakları itirazlarını itiraza konu olaydan sonraki iki (2) saat içinde İtiraz Komisyonu’na yazılı 

olarak yaparlar. Zamanında yapılmayan itiraz başvuruları kabul edilmez.   

◊ Adaylar itiraz sonucunu aldığı konuyla ilgili başka bir itiraz başvurusunda bulunamaz. 

◊ ÖYS başvurusu kabul edilen adaylar, sınav esnasında karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğu ve bu 

kılavuzda belirtilen tüm hükümleri ve Sınav Yürütme Kurulunun aldığı/alacağı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar. 

◊ Kontenjanların dolmaması ve/veya aktarılması ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna aittir. 

◊ Gerekli koşulları taşımamalarına rağmen ÖYS’ye katılan adayların sınav sonuçları geçersiz kabul edilir ve başarılı olarak kesin 

kayıt yaptırmış olsalar bile hangi sınıf veya dönemde oldukları fark etmeksizin kayıtları silinir. 

◊ Adaylardan kaynaklanan durumlarda (fotosel kapısından geçmeme, koşarken düşme, yaralanma, hastalık vb.) tekrar veya başka 

bir günde sınava katılım hakkı verilmez ancak sistemden veya sınav görevlilerinden kaynaklanan durumlarda (hatalı uyarı, elektrik 

kesintisi, fotoselin çalışmaması vb.), adaya ikinci bir hak verilir. 
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BÖLÜM ve PROGRAMLARA GÖRE KONTENJANLARIN DAĞILIMI 

Program Kadın Erkek 
Toplam 

   NA MS EA EMS ŞGGY  NA MS  EA EMS ŞGGY 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği  10 2 1 1 1 20 2 1 1 1 40 

Spor Yöneticiliği  10 2 1 1 1 20 2 1 1 1 40 

Antrenörlük Eğitimi  15 2 1 1 1 25 2 1 1 1    50 

Antrenörlük Eğitimi İ.Ö 10 2 1 1 1 20 2 1 1 1 40 

NA: Normal Aday; MS: Milli Sporcu; EA: Engelli Aday; EMS: Engelli Milli Sporcu; ŞGGY: Şehit yakını, Gazi veya Gazi 
yakını 

UYARI! EA, EMS belgeli aday ve ŞGGY adaylar kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulurlar. MS, EA, EMS ve ŞGGY 
kontenjanları genel kontenjanlara dâhildir. EA, EMS ve ŞGGY kontenjanlarında boş kalan kontenjanlar cinsiyetler dikkate 
alınarak önce MS kontenjanlarına aktarılır. Bu aktarımdan sonra MS kontenjanlarında boşluk oluşması durumunda MS 
kontenjanları cinsiyet dikkate alınarak NA kontenjanlarına aktarılır. Yine de boşluk kalırsa NA içinde diğer cinsiyet 
kontenjanına aktarılır. Bu süreç hem asil ve hem de yedek kayıt için geçerlidir. 
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ÖYS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

Açıklama Tarih Yer 

Çevrimiçi Başvuru 08-29/Ağustos/2022 www.agri.edu.tr 

Belgelerin Asıllarının İbrazı, Başvuru Onayı ve ÖYS Giriş Belgesi 
Teslimi 

 

29-30.Ağustos.2022 Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

ÖYS 01-05 /Eylül/2022 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu 

ÖYS Sonuçlarının İlanı 07/Eylül/2022 www.agri.edu.tr 

ÖYS Yerleştirme Sonuçlarına İtirazın Son Günü ve Saati 08/Eylül/2022-Saat:17.00 Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

• ÖYS Üst Kurulu gerektiği durumlarda (örn., başvuran aday sayısının beklenenden fazla olması) tarih ve saat değişikliği yapabilir.  

• Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ve yedeklerden asil listeye alınacak adaylara ilişkin listeler 

ve kayıt tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt ofislerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr adresinde ilan edilir. 

• Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Bu tarihlerin takibi adayın sorumluluğundadır. 

• ÖYS yerleştirme sonuçlarına itirazlar belirtilen gün ve saate kadar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen veya noterlik vekili aracılığıyla 

yapılır. E-posta veya belgegeçer ile yapılan başvurular kabul edilmez. İtiraz ücreti yoktur.   

 

http://www.agri.edu.tr/
http://www.agri.edu.tr/
http://www.agri.edu.tr/
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ADAY TÜRÜNE GÖRE BAŞVURU PUANI VE KOŞULLARI 

Normal Adaylar (NA) 

Bölüm/Program Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Y-TYT’de ilk 800.000 içinde olmak.  

Spor Yöneticiliği  TYT’de en az 150 ham puan almış olmak. 

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) TYT’de en az 150 ham puan almış olmak. 

Milli Sporcu Belgesi (MSB) Sahibi Adaylar 

 

 

Bölüm/Program Puan ve Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kılavuzda belirtilen spor dallarından birinde koşula uygun MSB sahibi olmak. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü için Y- TYT’de ilk 800.000 içinde olmak. Diğer bölümler için TYT’de en az 130 

ham puan almış olmak. MSB sahibi adayların kontenjanları genel kontenjana dahil olup MS kontenjanı 

içinde, kendi aralarında değerlendirilirler. 

Spor Yöneticiliği  

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) 
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Sporda Başarı Belgesi (SBB) Sahibi Adaylar 

Bölüm/Program Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kılavuzda belirtilen spor dallarından birinde koşula uygun SBB sahibi olmak. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği içinY- TYT’de göre ilk 800.000 içinde olmak. Diğer bölümler için TYT’de en az 130 ham 

puan almış olmak. SBB sahibi adayların kontenjanları genel kontenjana dahildir.  
Spor Yöneticiliği  

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) 

Engelli Adaylar (EA) 

Program Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aşağıda belirtilen koşullara sahip olup Y- TYT’de ilk 800.000 

içinde olmak. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar; 

otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan 

grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip engelli adayların YKS puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil 

olmak üzere 2 yıl süreyle geçerlidir. 2021-YKS’de 100 ve üzeri TYT puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS 

özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilirler. Yukarıda belirtilen puan koşulunu sağlayan ve engeli olan 

adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu adaylar TYT 

puanları değerlendirmeye katılmadan (YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak 

ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilirler. EA kontenjanları genel kontenjana dahildir. 

Spor Yöneticiliği  

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. 

Öğretim) 
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Milli Sporcu Belgesi Sahibi Engelli Adaylar (EMSB) 

Program Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Y-TYT’de ilk 800.000 içinde olmak. Diğer 

bölümler için TYT’de en az 100 ham puan almış olmak. EMSB sahibi adayların kontenjanları genel 

kontenjana dahil olup EA kontenjanı içinde, kendi aralarında değerlendirilirler. 

Spor Yöneticiliği  

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) 

Sporda Başarı Belgesi Sahibi Engelli Adaylar (ESBB) 

Program Açıklama 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği SBB sahibi olmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için için Y- TYT’de ilk 800.000 içinde olmak. 

Diğer bölümler için TYT’de en az 100 ham puan almış olmak. EMSB sahibi adayların kontenjanları 

genel kontenjana dahil olup EA kontenjanı içinde, kendi aralarında değerlendirilirler. 
Spor Yöneticiliği  

Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) 
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BELGELER, KOŞULLAR VE PUAN DEĞERLERİ 

Milli Sporcu Belgesi (MSB) Sahibi Adaylar  

Spor Dalı Koşullar Puan 

Atletizm, Badminton, Basketbol (Salon), Boks, 
Güreş, Futbol, Salon Futbolu (Futsal), Hentbol 
(Salon), Kayak, Kayaklı Koşu, Kickboks, 
Muaythai, Snowboard, Tenis, Voleybol (Salon), 
Wushu 

Büyükler kategorisinde A milli sporcu belgesine sahip olmak. 100 

Gençler kategorisinde A milli sporcu belgesine sahip olmak. 90 

Büyükler kategorisinde B milli sporcu belgesine sahip olmak. 80 

Gençler kategorisinde B milli sporcu belgesine sahip olmak. 70 

Büyükler kategorisinde C milli sporcu belgesine sahip olmak (kendisiyle birlikte 
yarıştığı kategori, kilo, grup, disiplin, turnuva, yarışma vb. en az 5 ülkeden sporcunun 
katılımı gerekir). 

60 

Gençler kategorisinde C milli sporcu belgesine sahip olmak (kendisiyle birlikte 
yarıştığı kategori, kilo, grup, disiplin, turnuva, yarışma vb. en az 5 ülkeden sporcunun 
katılımı gerekir). 

50 

*Yukarıda belirtilen koşullara ve spor dallarına göre 2015 yılı ve sonrasında hak edilmiş belgeler geçerlidir. 
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Sporda Başarı Belgesi (SBB) Sahibi Adaylar  

SBB, aşağıdaki tablolarda belirtilen spor dallarındaki koşullar dahilinde 2015 yılı ve sonrasında alınmış olmalıdır! 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Atletizm 

Kros ve Dağ Koşusu dâhil olmak üzere Açık ve Salon Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Süper 
Liginde veya Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında veya Nurullah İvak veya Seyfi Alanya Atmalar 
Şampiyonasında büyükler kategorisinde bireysel olarak ilk 3’e girmiş olmak.  100 

Kros ve Dağ Koşusu dâhil olmak üzere Açık ve Salon Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Süper 
Liginde veya Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında veya Nurullah İvak veya Seyfi Alanya Atmalar 
Şampiyonasında büyükler kategorisinde bireysel olarak ilk 6’ya veya gençler kategorisinde bireysel 
olarak 3’e girmiş olmak.  

90 

Kros ve Dağ Koşusu dâhil olmak üzere Açık ve Salon Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Süper 
Liginde veya Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında veya Nurullah İvak veya Seyfi Alanya Atmalar 
Şampiyonasında gençler kategorisinde bireysel olarak ilk 6’ya veya Okul Sporları Gençler Türkiye 
Şampiyonası finallerinde bireysel olarak ilk 3’e girmiş olmak.  

70 

Kros ve Dağ Koşusu dâhil olmak üzere Açık ve Salon Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Süper 
Liginde veya Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında veya Nurullah İvak veya Seyfi Alanya Atmalar 
Şampiyonasında gençler kategorisinde bireysel olarak ilk 10’a girmiş olmak. 50 
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Spor Dalı Koşullar Puan 

Badminton  

Türkiye Süper Kulüpler Şampiyonasında oynamış olmak.   100 

Türkiye Büyükler Kulüp Şampiyonası veya Türkiye Büyükler Şampiyonası veya 19 yaş kategorisinde ilk 
3’e girmiş olmak. 90 

Türkiye Büyükler Kulüp Şampiyonası veya Türkiye Büyükler Şampiyonası veya 19 yaş kategorisinde ilk 
6’ya veya   

17 ve 15 yaş kategorilerinden birinde ilk 3’e girmiş olmak. 
70 

Türkiye Büyükler Kulüp Şampiyonası veya Türkiye Büyükler Şampiyonası veya 19 yaş kategorisinde ilk 
10’a veya   

17 ve 15 yaş kategorilerinden birinde ilk 6’ya girmiş olmak. 
50 

 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Basketbol 

En üst ligde veya en üst lig takımlarının U14, U-15, U-16, U-17, U-18 Türkiye Şampiyonlarının birinde 
veya gelişim liglerinde süre almış olmak. 100 

2. Ligde süre almış olmak veya Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 3’e girmiş 
olmak.  90 

Bölgesel ve Anadolu Liglerinin final müsabakalarında süre almış olmak veya Okul Sporları Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 3’e girmiş olmak. 70 

Bölgesel ligde en az 5 müsabakada süre almış olmak (farklı yıllar olabilir). 50 
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Spor Dalı Koşullar Puan 

Boks 

Türkiye Şampiyonasında büyükler kategorisinde ilk 3’e girmiş olmak.   100 

Türkiye Şampiyonasında gençler kategorisinde ilk 3’e girmiş olmak.   90 

Türkiye Şampiyonası büyükler grup müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak.  70 

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası gençler kategorisi finallerinde ilk 3’e girmiş olmak. 50 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Futbol, Salon Futbolu 
(Futsal) 

Süper Lig, Futsal Ligi veya 1. Lig müsabakalarında süre almış olmak.  100 
2. Ligde süre almış olmak  90 
3. Ligde veya profesyonel takımların U-21 veya U-19 liglerinde süre almış olmak. 70 
Bölgesel Amatör A Liglerinde en az 5 maçta süre almış olmak (farklı yıllar olabilir) veya U-18, U-17, U-
16, U-15, U-14 Liglerinde ilk 6’ya veya Okul Sporları Gençler Şampiyonası finallerinde ilk 4’e girmiş 
olmak. 

50 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Güreş 

Türkiye Şampiyonasında büyükler kategorisinde ilk 3’e girmiş olmak.   100 

Türkiye Şampiyonasında gençler kategorisinde ilk 3’e girmiş olmak.   90 

Türkiye Şampiyonasında büyükler kategorisinde ilk 6’ya girmiş olmak.   70 

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası gençler kategorisi finallerinde ilk 3’e girmiş olmak. 50 
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Spor Dalı Koşullar Puan 

Hentbol 

Süper Lig veya Süper Lige terfi maçlarında veya 1. Ligde süre almış olmak.  100 

Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde süre almış olmak.   90 

2. Ligde süre almış olmak. 70 

Bölgesel ligde en az 5 müsabakada süre almış olmak (farklı yıllar olabilir). 50 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Kickboks, Muaythai, Wushu 
(Sanda)  

Türkiye Şampiyonasında büyükler kategorisinde final oynamak.   100 

Türkiye Şampiyonasında büyükler kategorisinde 3. olmak 90 

Türkiye Şampiyonasında gençler kategorisinde ilk 3’e girmiş olmak.   70 

Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında gençler kategorisi finallerinde ilk 3’e girmiş olmak. 50 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Kayak, Kayaklı Koşu, 
Snowboard 

Büyükler bireysel veya kulüpler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 100 

Büyükler bireysel veya kulüpler Türkiye Şampiyonasında ilk 6’ya girmiş olmak veya Gençler bireysel 
veya kulüpler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 90 

Büyükler veya Gençler bireysel veya kulüpler lig etap/ayak yarışmalarında ilk sırada yer almak. 70 

Okullar Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 3’e girmiş olmak. 50 
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Spor Dalı Koşullar Puan 

Tenis  

Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 100 

Türkiye Şampiyonasında ilk 6’ya girmiş olmak. 90 

Türkiye Şampiyonalarına katılmış olmak. 70 

Yaz kupası Türkiye serisi maçlarında veya Okul Sporları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış 
olmak. 50 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Voleybol 

En üst ligde veya en üst lige yükselme müsabakalarında süre almış olmak 100 

İkinci Ligde veya Bölgesel Lig final grubu müsabakalarında süre almış olmak. 90 

Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde süre almış olmak.  70 

Bölgesel Ligde en az 5 müsabakada süre almış olmak (farklı yıllar olabilir). 50 
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ENGELLİ ADAYLARA İLİŞKİN KOŞULLAR VE PUAN DEĞERLERİ 

Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli 
 

     Engel 

Oranı 

(%) 

Puan Engel 

Oranı 

(%) 

Puan Engel 

Oranı 

(%) 

Puan Engel 

Oranı 

(%) 

Puan Engel 

Oranı 

(%) 

Puan 

75 100 65 90 55 80 45 70 35 60 

74 99 64 89 54 79 44 69 34 59 

73 98 63 88 53 78 43 68 33 58 

72 97 62 87 52 77 42 67 32 57 

71 96 61 86 51 76 41 66 31 56 

70 95 60 85 50 75 40 65 30 55 

69 94 59 84 49 74 39 64 29 54 

68 93 58 83 48 73 38 63 28 53 

67 92 57 82 47 72 37 62 27 52 

66 91 56 81 46 71 36 61 26 51 

  25 50 

*Görme ve işitme engelli adaylar için %25-75 engel oranı aralığına göre puanlama yapılacaktır. *Bedensel engelli, MR 
(mental retardasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar), otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 
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sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için ise 
%25-50 engel oranı aralığına göre puanlama yapılacaktır. (Buna göre, bu tür engellere sahip adayların alabileceği en yüksek 
puan 75, en düşük puan ise 50 olacaktır) 

*Bedensel engelli milli sporcular millilik durumlarını belgelemek koşuluyla puan hesaplamasından muaf tutulacak ve bu 
adaylara 100 (yüz) tam puan verilecektir. 

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvurabilmek için engelli adayların 2022 Y-TYT’de ilk 800.000 inci 
başarı sırasına sahip olması gerekmektedir. 

EMSB Sahibi Adaylar 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Tüm 
Dallar 

Büyükler kategorisinde A milli sporcu belgesine sahip olmak. 100 

Gençler kategorisinde A milli sporcu belgesine sahip olmak. 90 

Büyükler kategorisinde B milli sporcu belgesine sahip olmak. 80 

Gençler kategorisinde B milli sporcu belgesine sahip olmak. 70 

Büyükler kategorisinde C milli sporcu belgesine sahip olmak. 60 

Gençler kategorisinde C milli sporcu belgesine sahip olmak. 50 
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ESBB Sahibi Adaylar 

Spor Dalı Koşullar Puan 

Tüm 
Dallar 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonlarında ilk 3’e girmek veya bu kategorinin en üst liginde süre almış olmak.  100 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonlarında ilk 6’ya girmek veya bu kategorinin ikinci veya üçüncü liglerinde süre almış 
olmak. 90 

Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonlarında ilk 3’e girmek veya bu kategorinin en üst liginde süre almış olmak.  80 

Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonlarında ilk 6’ya girmek veya bu kategorinin ikinci veya üçüncü liglerinde süre almış 
olmak.  70 

Yıldızlar kategorisi veya Okul sporları Türkiye Şampiyonlarında ilk 3’e girmek veya bu kategorinin en üst liginde süre almış 
olmak.  60 

Yıldızlar kategorisi veya Okul sporları Türkiye Şampiyonlarında ilk 6’ya girmek veya bu kategorinin ikinci veya üçüncü 
liglerinde süre almış olmak. 50 
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YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN (YP) HESAPLANMASI 
 

◊ Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; ÖSYM 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanır. YP’nin 

hesaplanması için aşağıdaki puan türleri belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır. 

 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 Milli Sporcu Belgesi Puanı (MSB-P) 

 Sporda Başarı Belgesi Puanı: SBB-P 

 Engelli Milli Sporcu Belgesi Puanı: EMSB-P 

 Engelli Sporda Başarı Belgesi Puanı: ESBB-P 

◊ 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 uygulanır. İlgili 

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kaydolan adaylar için uygulanmaz):  
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Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP) 

◊ Aday diğer alanlardan geliyorsa:  

       Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

◊ Aday MSB sahibi ise:  
Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,30 x MSB-P) 

◊ Aday EMSB sahibi ise:  

Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,30 x EMSB-P) 

◊ Aday SBB sahibi ise:  

Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,30 x SBB-P) 

◊ Aday ESBB sahibi ise:  

Yerleştirme Puanı (YP) = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,30 x ESBB-P) 

◊ 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kaydolan adayların 

ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak 

üzere sıralanır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olur. 

◊ 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-TYT puanını 

kullanmak isteyenlerin 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca 

yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da “Dönüştürülmüş 
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Puanlarının” hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye başvuru 

yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle kullanamaz.  

◊ Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya konur ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olur. 
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ÖZEL YETENEK SINAVI SİMÜLASYON PARKUR FAALİYETİ 
 

ÖYS puanı, Beceri ve Koordinasyon Parkurunda yapacağınız sürenin karşılığına göre belirlenecektir. Siz değerli adaylar 

için ÖYS öncesinde Beceri Koordinasyon Parkuru ile ilgili ön bilgilendirme yapılmasına ve parkur istasyonlarına aşina 

olamayan adayların hareketleri herhangi bir sakatlanmaya mahal bırakmadan olabildiğince başarıyla 

tamamlayabilmelerine yönelik olarak “Motor Beceri Değerlendirme Kursu ve Özel Yetenek Sınavı Simülasyon Parkur” 

Faaliyeti düzenlenecektir. Adayların bu faaliyete katılımı tercihe dayalıdır, bir zorunluluk değildir.  Talep eden tüm adaylar 

bu faaliyete 25 Ağustos ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında (6 gün) belirtilen tarih ve saat aralığında ücreti mukabilinde 

katılabilirler.  
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BECERİ KOORDİNASYON PARKURU 
 

 

Adaylara BKP sınavında tek (1) hak verilir. Adayın tek hakkından elde ettiği derece değerlendirmeye alınır. 

 

1. İstasyon-Barfiks Merdiveni:  

Erkeklerde 2,43m, kızlarda 2,24m yüksekliğindedir ve üzerinde 7 adet 40 cm aralıklı bar bulunur. Aday, en son bar hariç 

(temas etmesi yeterli) tüm barlara elleriyle tutunarak istasyonu tamamlar. İstasyonu tamamlamadan herhangi bir aşamada 

yere temas eden veya (son bar harici) barlardan herhangi birine tutunmadan sadece temas ederek ilerleyen aday istasyon 

başına dönerek istasyonu tekrar eder.   
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2. İstasyon-Engel Geçişi:  

Bu istasyonda sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından ve dördüncü engelin 

üstünden geçiş yapılarak istasyon tamamlanır. Engeller arası mesafe 1,5m’dir. Birinci ve üçüncü engel yüksekliği 

erkeklerde 90 cm, kadınlarda 83 cm; ikinci ve dördüncü engel yüksekliği erkeklerde 75cm, kadınlarda 70cm’dir. Engelleri 

sırasına göre geçmeyen, geçişleri olması gereken gibi yapmayan veya engelleri deviren aday hata yaptığı engele döner, 

engeli kendisi düzeltir ve istasyona kaldığı yerden devam eder ve istasyonu tamamlar.   
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3. İstasyon-Kulplu Ağırlık (Kettlebell) Taşıma:  

Aday; erkeklerde 16 kg, kadınlarda 12 kg olan iki adet kulplu ağırlığı bulunduğu yerden her iki eliyle alır, 5 m mesafedeki 

slalom çubuğunun etrafını herhangi bir yönden döner ve aldığı yere tekrar bırakır. Taşıma esnasında kulplu ağırlığı 

düşüren aday, ağırlığı eliyle alarak istasyona devam eder. Ağırlıkların belirtilen yere bırakılmaması durumunda aday 

uyarılarak ağırlıkları doğru yere ve aldığı şekilde bırakmaları istenir. Hatasını düzelten aday istasyona kaldığı yerden 

devam eder ve tamamlar. 
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4. İstasyon: Basketbol Topuyla Slalom 

Aday, 120 cm aralıklarla aynı hizada sıralanmış olan 5 adet slalom çubuğunun arasından istediği yönden başlayarak 

basketbol topu ile slalom yaparak geçer. Basketbol topu, dikmeler arasında en az bir kez (tek veya çift elle) sektirilir ve 

istasyon sonunda bulunan sepete bırakılır. Slalom çubuğu atlayan, slalom geçişlerini veya top sektirmeleri yanlış yapan, 

slalom çubuklarını deviren ve topu sepete bırakmayan aday hata yaptığı noktaya geri dönerek istasyona kaldığı yerden 

devam eder ve tamamlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

 

 

 
5. İstasyon: Sıçrama Sehpası: 

Erkek aday; ölçüleri 170 cm uzunluğunda, 37 cm yüksekliğinde ve 22 cm genişliğinde olan bir sehpanın üzerinden her 

iki yöne 5’er kez olmak üzere toplam 10 kez; kadın aday 170 cm uzunluğunda, 32 cm yüksekliğinde ve 22 cm genişliğinde 

olan bir sehpanın üzerinden her iki yöne 4’er kez olmak üzere 8 kez eş zamanlı çift ayak sıçrama hareketi yaparak 

istasyonu tamamlar. Her iki ayağın eş zamanlı yere temas etmemesi, sıçramaların tek ayakla yapılması, sehpaya el ile 

temas edilmesi gibi durumlarda sıçrama geçerli kabul edilmez, tekrar ettirilir. Sehpanın aday tarafından devrilmesi 

durumunda aday sehpayı düzelterek istasyona kaldığı yerden devam eder ve istasyonu tamamlar.   
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6. İstasyon-Öne Çift Takla:  

Aday, sıçrama sehpasından sonra 3 m mesafede bulunan ard arda bitişik ve sıralı iki cimnastik minderinde birer kez 

olmak üzere iki adet öne düz takla atar. Öne takla dışında bir stil kullanan aday hata yapmış sayılır ve baştan başlayarak 

iki düz taklayı nizami yapması istenir. Bu istasyonu tamamlayan aday sonraki Illinois istasyonuna geçer. 
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7. İstasyon: Illinois:  

Aday, bu istasyonu şekilde görüldüğü gibi yapar. Aday koşu esnasında hunileri devirirse, hunilerden sırasıyla geçmezse, 

yanlış yönlerden dönerse ve/veya hunilerin üstünden atlarsa hata yaptığı yere dönerek istasyona kaldığı yerden devam 

eder ve istasyonu tamamlar.   
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