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ÖNSÖZ
Ülkemizin son yıllarda uluslararası arenada
gösterdiği büyük atılımlar ve gelişmeler,
sportif faaliyetlere de yansıyarak övünç
kaynağımız olmuştur. Pek çok branşta başarılı
sporcu yetiştirilmesinde bilgili antrenörler ve
eğitim
sürecinden
sorumlu
nitelikli
öğretmenlerin
katkısı
tartışılamaz
bir
gerçektir. Bu noktada nicelikten ziyade
niteliğe önem veren ve çağımızın bilimsel
gerekliliklerine sahip akademik kurumların
varlığı, başarıya giden yolda önemli bir etkiye
sahip olacaktır. Bilgi ve güncel teknoloji
farkındalığına sahip antrenörler, öğretmenler
ve yöneticilerin yetiştirilmesinin, değişen şartlara karşı adapte olabilme becerisini geliştireceği
düşünülmektedir. Bu yolda gösterilen her bir çaba milli spor şuuru gereği dikkat edilmesi
gereken bir husustur.
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Spor Bilimleri alanında, yetişmiş akademik
ve idari personel kapasitesiyle çağın gerekliliklerine hâkim bir konumdadır. Bölüm olarak
başladığımız eğitim kurumu sürecimiz fakülte olarak devam etmektedir. Fakültemiz
bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 bölüm yer
almaktadır.
Kıymetli adaylar; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında sizleri aramızda görebilmek en büyük
arzumuzdur. Geleceğe yönelik kariyer plânlaması ve mezuniyet sonrası hazır bulunurluğunuz
açısından SBF sizlere nitelikli bir eğitim sunacaktır. Her yıl düzenlediğimiz Özel Yetenek
Sınavımızda puanlarınız objektif bir şekilde değerlendirilecektir. 01.07.2022 tarihinde
normalleşme sürecinin başlaması itibariyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi kaydıyla
özel yetenek sınavımız yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Bu yıl düzenlenecek olan Özel Yetenek Sınavı’na yönelik tüm uygulama esaslarına İnönü
Üniversitesi SBF Sınav Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. Açıklanan tüm hususları dikkatli ve
detaylı bir şekilde okuyarak başarı oranınızı arttırabilirsiniz. Fakültemiz çok değerli öğretim
elemanları, idari personeli ve tüm çalışanları adına sizlere başarılı bir sınav süreci geçirmenizi
temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Cemal GÜNDOĞDU
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
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SBF 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ
ÖNEMLİ TARİHLER
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi

01- 15 Ağustos 2022 (saat 23.59)

Evrak Teslimi ve Koordinasyon Sınav 17- 21 Ağustos 2022
Tarihi
Sınav Sonuçlarının Açıklanması

24 Ağustos 2022

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi

25 Ağustos 2022 (25 Ağustos 2022 Perşembe saat 17:00’a kadar
eğer var ise adayların itirazları kabul edilir.)

Sınav Sonucu İtirazların
Açıklanması

26 Ağustos 2022 Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara
bağlar, adaylara bildirir.

Bölüm Kayıtlarının yapılması

Asil kayıt hakkı kazanan adaylar; 29 Ağustos - 2 Eylül 2022
Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar; 6 Eylül – 7 Eylül 2022
Bölüm kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılacaktır.

Önemli Not: Özel Yetenek Sınavına Kayıt yapan yabancı uyruklu
öğrencilerin sınavı 17 Ağustos Saat 09:00’da yapılacaktır.
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Başvuru Tarihi ve Yeri
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 01-15 Ağustos 2022 (saat: 23:59’ a kadar) tarihleri
arasında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) başvuru web sayfası
(http://www.inonu.edu.tr/sporbilimleri) üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
1.2. Ön Kayıt Şartları
1.2.1. Başvuru Koşulları


T.C. vatandaşı, K.K.T.C vatandaşı veya Yabancı Uyruklu* olmak

*Yabancı uyruklu adaylar için Uluslararası Aday başvurularının kabul edilebilmesi için,
İnönü Üniversitesi YÖS sınavına girmiş olmaları veya İnönü Üniversitesinin kabul etmiş
olduğu diğer Yükseköğretim Kurumlarının YÖS sınavlarına girmiş olmaları gerekmektedir.


Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda
mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder),



Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümleri için:
2021 veya 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Temel Yetenek Testi’nden (TYT)
Spor lisesi çıkışlı adaylar ve Milli Sporcu olan adaylar için en az 160.00 puan, engelli
adaylar için en az 100.00 ve diğer adaylar için en az 190.00 puan almış olmak,



Adayların, 2022-YKS’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru
yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak Engelli adaylardan da
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(Bedensel engelia, görme engelib, işitme engelic , zihin yetersizliği/mental retardasyonuç,
otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozuklukd) Y-TYT’de en düşük 800.000
inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate
alınır.) gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak
engelli adaylar için farklı bir parkur kurulmayacaktır.


Antrenörlük Eğitimi, ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi programlarına
başvuracak engelli adayların (Bedensel engelia, görme engelib, işitme engelic, zihin
yetersizliği/mental retardasyonuç, otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel
bozuklukd), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2022 Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı TYT puanından en az 100 (yüz) puan almış olmaları gerekmektedir.
Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül
kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilecektir.



Engelli adaylardan (Bedensel engelia, görme engellib, işitme engellic zihin
yetersizliği/mental retardasyonuç, otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel
bozuklukd) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını, Sınav Komisyonuna
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen
engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bölümlerine başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek
sınav (20 Metre Sprint Parkuru Testi) sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan
adaylar.
b)
Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar.
c)
Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak üzere
süreğen işitme engeli bulunan adaylar.
ç)
Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan
adaylar.
d)
Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
(ICD) kodları dahilinde otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan
adaylardan;
1)F84.0: Çocukluk otizmi,
2)F84.1: Atipik otizm,
3)F84.2: Rett sendromu,
4)F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu
ve benzeri),
5)F84.5: Asperger sendromu,
6)F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, olanlar (Dayanak için tıklayınız).
a)



Disiplin suçları nedeniyle başka bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilmemiş
olmak,



Sağlık raporu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerde verilen uygulamalı ve
teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye
engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir
sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle adaylardan özel yetenek sınavı
öncesinde işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair
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sağlık raporu (aile hekiminden alınabilir) istenecektir.


2021-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların
ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural
Açık Öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız Geçiş ile Meslek
Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlara 2021ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

1.2.2. İstenecek Belgeler
1.2.2.1. Online Kayıt Sırasında Sisteme Yüklenecek Belgeler


Milli sporcuların ve engelli adayların online başvuru sırasında millilik belgesi ve engelli
raporlarını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

1.2.2.2. Özel Yetenek Sınavı Öncesi İstenecek Belgeler
Özel yetenek sınavına başvuran adayların aşağıda yer alan belgeleri sınav öncesi sınav
komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.


Başvuru formu (web üzerinden çevrimiçi yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm
tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından
imzalanacak olan başvuru formu),



TC Kimlik kartı aslının beyanı (Aday Yabancı uyruklu ise resmi belgeleri)



Sağlık raporu



Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı, aslının noter
onaylı sureti veya e-devlet kare kodlu sureti dikkate alınacaktır (Millilik Belgeleri T.C.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmeliğinde belirtilen A, B veya C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu kategorileri
dikkate alınır)). Milli sporcu olarak başvuran adayların sınav öncesi bu belgelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.



Engelli adaylar için engelli raporlarının aslı veya aslının noter onaylı sureti.

1.2.2.3. Kazanan Adaylar için Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler


Lise diploması fotokopisi,



1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),



TC Kimlik kartı fotokopisi (Aday Yabancı uyruklu ise resmi belgeleri),



2021 veya 2022 yılına ait TYT sonuç belgesi fotokopisi,



Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul
Müdürlüğü tarafından onaylı),



Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı
sureti dikkate alınacaktır (Millilik Belgeleri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli
Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen A, B ve C (En az 5
ülkenin katılımının olduğu kategorileri dikkate alınır)),
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Engelli Raporu: Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi (ÇÖZGER) veya
yetişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) ile belgelemeleri kaydıyla engelli
adaylardan ilgili engelli grubuna (Bedensel engelia, görme engellib, işitme engellic zihin
yetersizliği/mental retardasyonuç,m otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel
bozuklukd) ait “sürekli/süreğen” ve son 1 yıl içinde alınmış olmalıdır.

1.3. Engelli Adaylar İçin Önem Arz Eden Açıklamalar


Engelli adaylar (Bedensel engelia, görme engellib, işitme engellic zihin
yetersizliği/mental retardasyonuç, otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel
bozuklukd) engel durumlarını, son bir yıl içerisinde aldıkları “resmi onaylı engelli
sağlık kurulu raporu (ENGEL ORANLARI BELİRLİ OLAN)” ile belgelemeleri
ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzeri olması kaydıyla Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuru
yapabileceklerdir ve kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav (20 Metre Sprint
Parkuru Testi) sonucuna göre değerlendirileceklerdir.
Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan
adaylar.
b)
Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar.
c)
Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak üzere
süreğen işitme engeli bulunan adaylar.
ç)
Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan
adaylar.
d)
Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
(ICD) kodları dahilinde otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan
adaylardan;
1)F84.0: Çocukluk otizmi,
2)F84.1: Atipik otizm,
3)F84.2: Rett sendromu,
4)F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu
ve benzeri),
5)F84.5: Asperger sendromu,
6)F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, olanlar. (Dayanak için tıklayınız).
a)



Engelli adayların, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru
yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir (Özel yetenek sınavı sonrası değerlendirmede TYT puanı dikkate alınır).
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak engelli adaylar için
farklı bir parkur kurulmayacaktır.



Adaylar, internet üzerinden çevrimiçi yapılan başvuruda, bölüm tercihi ile kişisel
bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan
başvuru formu oluşturacaklardır. Ancak ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru
için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını koordinasyon sınavı öncesinde Sınav
Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.



Adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Çocuklar için Özel
Gereksinim Değerlendirmesi (ÇÖZGER) veya Engelli Sağlık Kurulu Raporunu
(ESKR) getirmeleri zorunludur. Özel Yetenek Sınavı Öncesi resmi olarak belgelerini
ibraz etmeyen adayların Özel Yetenek Sınav Sonuçları dikkate alınmaz, puanlanmaz
ve başvurusu kabul edilmez.



Engelli adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de
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100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında
kullanabilecektir.



Başvuruları kabul edilen adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme
esaslarına göre sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.



Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP), Engelli adaylar için düzenlenen 20
Metre Sprint Parkuru Testinden aldığı puan olacaktır.



Engelli adayların TYT puanı 100 ve üzeri olması kaydıyla, adaylar arasında eşit
puanların olması durumunda, Sınav komisyonu tarafından TYT puanı en yüksek
olan adaya kayıt önceliği verilir.



İlk 800.000 sıralama şartını sağlayamayan engelli adaylar, tercih sıralarını kendileri
belirleyerek Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve/veya Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Bölümünü tercih edebileceklerdir. Adayların başvuruları bu tercih sırasına göre
değerlendirilecektir.

2. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
SBF, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile
alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımı aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: SBF Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Kontenjanları
Bölümler
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
Engellilerde Beden
Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Genel Toplam
i.
ii.
iii.
iv.

Toplam
Kontenjan

Normal
Kontenjan

45
(27 Erkek 18 Kadın)
55
(32 Erkek 23 Kadın)
45
(22 Erkek 23 Kadın)

34
6
(21 Erkek (3 Erkek - 3
13 Kadın)
Kadın)
39
5
6
(24 Erkek (3 Erkek - 2
(3 Erkek - 3
15 Kadın)
Kadın)
Kadın)
30
4
6
(15 Erkek (2 Erkek - 2
(3 Erkek - 3
15 Kadın)
Kadın)
Kadın)
Merkezi yerleştirme ile alım yapılmaktadır.

145

103

Engelli
Kontenjanı

9

Milli Sporcu
Kontenjanı

18

Adaylar Fakültemiz Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine veya
hepsine birden müracaat edebilirler.
Adaylar, ön kayıttan sonra hiçbir şekilde Bölüm değişikliği yapamazlar.
Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Milli, engelli ve yabancı uyruklu adayların cinsiyet dağılımında boş olan kontenjanlar diğer
cinsiyet grubundan adaylar için kullanılabilecek olup, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonu
tarafından belirlenecek diğer kontenjanlara aktarılabilir.
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Yabancı
Öğrenci
Kontenjanı
5
(2 Erkek
3 Kadın)
5
(2 Erkek
3 Kadın)
5
(2 Erkek
3 Kadın)
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3. SINAV BİLGİLENDİRMESİ
Tablo 2: Önemli Tarihler
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi

01- 15 Ağustos 2022 (saat 23.59)

Evrak Teslimi ve Koordinasyon Sınav 17- 21 Ağustos 2022
Tarihi
Sınav Sonuçlarının Açıklanması

24 Ağustos 2022

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi

25 Ağustos 2022 (25 Ağustos 2022 Perşembe saat 17:00’a kadar
eğer var ise adayların itirazları kabul edilir.)

Sınav Sonucu İtirazların
Açıklanması

26 Ağustos 2022 Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara
bağlar, adaylara bildirir.

Bölüm Kayıtlarının yapılması

Asil kayıt hakkı kazanan adaylar; 29 Ağustos - 2 Eylül 2022
Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar; 6 Eylül – 7 Eylül 2022
Bölüm kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılacaktır.

3.1. Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları


Sınav otomasyonu üzerinden 01–15 Ağustos 2022 tarihleri arasında çevrimiçi
başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru
formunun çıktısını almaları gerekmektedir (Özel Yetenek Sınavı öncesi verileceği için).



2022 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına
kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.



2020-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıt yapmış adayların
ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık
öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek
yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2020ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.



Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili
detaylı bilgi ve değerlendirmelere İnönü SBF 2022 Sınav Kılavuzu’ndan
ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web
sayfasından indirebilirler.



Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “belgelerin doğruluğu” ile ilgili
beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları,
ÖSYM, GSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır.



Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması
durumunda, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç
duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.



Sınav Sonuçların açıklanması; 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü, İnönü Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi web sitesi üzerinden açıklanacaktır.



Sınav Sonuçları İtiraz süreci; 25 Ağustos 2022 Perşembe günü başlayacak ve saat
17:00’a kadar eğer var ise adayların itirazları sınav komisyonu tarafından görüşülerek
karara bağlanır ve adaylara bildirir.



Kesin Kayıtlar Bölümlere göre aşağıdaki gün ve sıra ile yapılacaktır. Asil ve yedek
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adaylar mazeretlerini bildiren dilekçe ve “Noter Onaylı Vekâlet” ile de ikinci şahıs
tarafından da kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Belirtilen kayıt gününde İnönü Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında kesin kayıt yapmayan aday, haklarında vazgeçmiş
sayılır.


Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt günü; 29 Ağustos-2 Eylül 2022



Yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt günü; 6-7 Eylül 2022



Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında
yetkilidir.

4. SINAV UYGULAMASI
4.1. 20 Metre Doğrusal Sprint Parkuru


Amaç: Adayların
amaçlamaktadır.



Ekipmanlar: Fotosel, trafik dikmeleri, şerit bantlar



Uygulama Prosedürleri: Aday belirlenen başlangıç alanı içinde pozisyon alacak ve
hazır olduğunda lineer (doğrusal) koşu parkuruna başlayacaktır. Aday trafik dikmeleri
ve şerit bantlar ile belirlenen alan dışına çıkmadan 20 metre mesafenin sonuna koyulan
çıkış fotoselinden çıkmak zorundadır. Belirlenen alanın dışına çıkan veya 20 metre koşu
sınav parkuruna zarar veren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.



20 metre sprint parkuru için sınavdan önce zaman sınırı açıklanacaktır.

lineer

(doğrusal)

sprint

koşu

performanslarını

ölçmeyi

4.2. Koordinasyon Sınavı


Amaç: Koordinasyon parkuru başlangıç ve bitiş fotoselleri arasındaki 6 temel beceriyi
ölçmeyi amaçlamaktadır.



Ekipmanlar: Fotosel, farklı boylarda engel, kasa, slalom çubukları, koni, Futbol ve
basketbol topu, sağlık topu,



Koordinasyon parkuru için sınavdan önce zaman sınırı açıklanacaktır.



İstasyonlar:
Giriş Fotoseli: Aday fotoselin 30 cm arkasında başlangıç için pozisyon alacak ve
hazır olduklarında parkura başlayacaktır.
1. Öne Takla: Aday omuzlarının ve ensesinin mindere temas edeceği şekilde öne
doğru takla atar. Minderin sağından ya da solundan dışarıya doğru atılan takla veya
omuzların ve ensenin üzerinden atılmayan takla hareketin tekrarını gerektirir. Öne
takla istasyonunu başarı ile tamamlayan aday üstten alttan geçiş istasyonuna geçiş
yapar.
2. Üstten – Alttan Geçiş: Alt-üst ekstremite bütünlüğünü ve çevikliği içeren bu
aşamada, aday karşılıklı paralel konumdaki iki engelin altından üstünden veya
üstünden altından geçer. Engelin sağından ya da solundan geçiş yapmak adayın
tercihidir. Ayrıca önce alttan ya da üstten başlamakta yine adayın tercihidir. Engeli
geçerken engele takılıp engeli yıkmak ya da engelin yanından ayağını geçirmek
10

hareketin tekrarlanmasını gerektirir. Alttan – üstten geçiş istasyonunu başarı ile
tamamlayan aday futbol diagonal slaloma geçiş yapar.
3. Futbol Diagonal Slalom: Ayak manipülasyon becerisinin değerlendirilmesinde
kullanılan önemli saha testlerinden bir tanesidir. Bu test sırasında istasyonun
başında sabit bir şekilde zeminde duran topu aday ayağı ile almak ve belirlenen
çubukların arasından slalom yaparak geçmek zorundadır. Test sırasında her bir
çubuk etrafından belirlenen yönlere doğru top sürme yapılmalı ve son çubuktan
sonra top zeminde işaretli olan alana ayak ile bırakmalıdır. Çubuklardan herhangi
bir tanesi devrilirse, düzeltilerek istasyon başından parkura devam edilebilir. Bu
istasyonda sağdaki huniden başlanılması zorunludur ve topa elle temas edilmesi
kesinlikle yasaktır. Topa elle temas edilmesi halinde aday teste baştan başlamak
zorundadır. Test sonunda bulunan top bırakma alanına topu sabit bırakamayan
veya topu çıkan aday topu tekrar ilgili alana ayakla bırakmak zorundadır. Futbol
diagonal istasyonunu başarı ile tamamlayan aday diagonal sekme istasyonuna
geçiş yapar.
4. Diagonal Sekme: Bu test sagital, frontal koordinasyon ve patlayıcı kuvvet
performansının değerlendirilmesi amacıyla uygulanacaktır. Çapraz olarak zemine
konumlandırılan engellerin üzerinden çift ayakla sıçrayıp çift ayakla tüm
sıçramalar ritmik ve akıcı bir şekilde sergilenecektir (aday, öne (1) – yana (2) –
öne (3)- yana (4) olmak üzere toplam 4 engeli çift ayak sıçrayarak geçer). Tek ayak
veya engelleri bozarak yapılan geçişler geçersiz sayılacak ve aday başarılı sıçrama
yaptığı bir önceki engele döndürülecektir. Diagonal sekme istasyonunu başarı ile
tamamlayan aday basketbol slalom istasyonuna geçiş yapar.
5. Basketbol Slalom: El manipülasyon becerisinin değerlendirilmesinde kullanılan
önemli saha testlerinden bir tanesidir. Bu test sırasında istasyonun başında sabit bir
şekilde zeminde duran top ile birlikte belirlenen başlangıç çizgisinden önce topu
yere vurduktan sonra çubukların arasından top taşıma yapmadan slalom yapılması
esasına dayanır. Test sırasında top belirlenmiş alan öncesinde yere vurulmalı, 4
çubuk etrafından belirlenen yönlere doğru top taşımadan dripling yapılmalı ve son
çubuktan sonra zeminde işaretli olan alandan sonra topu yere vurduktan sonra sabit
bir şekilde belirlenen alana bırakmalıdır. Top taşıyarak veya engelleri bozarak
yapılan slalom geçişleri geçersiz sayılacak ve aday testin başına döndürülecektir.
Test sonunda bulunan top bırakma alanına topu sabit bırakamayan veya topu çıkan
aday topu tekrar ilgili alana bırakmak zorundadır. Basketbol slalom istasyonunu
başarı ile tamamlayan aday algı top taşıma istasyonuna geçiş yapar.
6. Algı Top Taşıma (4 renk): Görsel anlık karar verebilme becerisinin
değerlendirilmesi için uygulanacaktır. Bu test sırasında 4 farklı renge sahip olan
toplar, yine aynı renge sahip olan kutulara doğru eşleştirilerek taşınmalıdır. Aday,
topları yanlış kutularla eşlerse düzeltip parkura devam edebilecektir. Algı top
taşıma istasyonunu başarı ile tamamlayan aday çıkış fotoselinden geçiş yaparak
sınavı tamamlayabilir.
Çıkış Fotoseli: Koordinasyon parkurunun son noktası olarak toplam sürenin
belirlenmesinde kullanılacaktır. Aday sınav parkurunu tamamlamak ve
değerlendirmeye alınabilmek için çıkış fotoselinin içinden geçmek ve fotoseli
durdurmak zorundadır. Çıkış fotoselinin altından geçen veya fotoselin üstünden
atlayan adaylar fotoseli tekrar durdurmak zorundadır. Fotoseli deviren veya
çalışmasını etkileyecek şekilde temas eden adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
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Şekil 1: Koordinasyon Parkuru
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5. SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Adayın Özel Yetenek Sınavı Verileri’ ne ek olarak SBF çevrimiçi başvuru sistemi
(http://www.inonu.edu.tr/sporbilimleri) ile alınacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgileri Sonuç Değerlendirmesi için kullanılacaktır.



Adayların Özel Yetenek Sınavına ait puanları özel yetenek puanı (OYP) olarak
değerlendirmeye alınacaktır. Fakültemiz için özel olarak hazırlanmış bilgisayar ve
dijital temelli ekipmanlar aracılığı ile değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan
edilecektir.



Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı
konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel
bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir.



Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı
eşit olan adayların sıralamasında YKS sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.



Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2022 Yüksek Öğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar
doğrultusunda yapılacaktır. Eğer ÖSYM tarafından sonradan bu kılavuzda puan
hesaplamasına ait formüllerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde yeni değişikler
dikkate alınacaktır.

Tanımlamalar:
o Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)

o Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
o 2022-TYT Puanı (TYT-P)
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:
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 hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
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 = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)
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6. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve İTİRAZLAR


Sınav sonuçları 24 Ağustos 2022 tarihinde SBF web sayfasında
(http://www.inonu.edu.tr/sporbilimleri) ilan edilecektir. Sınav sonuçları; 24 Ağustos 2022
tarihinde Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre Asil ve Yedek listeler ve ayrıca
başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak
açıklanacaktır.



Adaylar açıklanacak olan sınav sonuçlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir
yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, 25 Ağustos 2022 tarihinde bir dilekçe veya
çevrimiçi başvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat ederek,
yanlışlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler.



Bu amaçla komisyon 25 Ağustos 2022 Salı günü saat 08:00’dan 17:00’a kadar eğer var
ise itirazları kabul eder. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara
bildirir.



Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Fakültemiz Dekanlık Makamına
faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve T.C. Halk Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi
TR62 0001 2009 5580 0006 0000 16 nolu İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı hesabına 200 TL yatırıldığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek
Sınav İtirazı” ibareli dekontla birlikte başvuru yapabilir.



Sınav sonuçlarının ilanından sonra, adayların sınava yönelik yapacakları itirazlar dikkate
alınmayacaktır.

7. KESİN KAYIT TARİHLERİ


Adayların tercih sırasına göre “Yerleştirme Puanlarına” her bölüm için en yüksekten en
düşüğe göre sıralanır. Bölüm kontenjan sayısına göre “asil” ve “yedek” listeler
oluşturulur.



İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı Kesin kayıt tarihleri arasında aşağıdaki
bölüm yerleştirmeleri yapılacaktır. Aynı süreç engelli kontenjanı için başvuran adaylar
içinde geçerlidir.



Asil ve yedek adaylar mazeretlerini bildiren dilekçe ve “noter onaylı Vekâlet” ile
de ikinci şahıs tarafından da kayıt işlemini gerçekleştirebilir.
Tablo 3: Asil ve Yedek Adaylar için Kesin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihi

Asil ve Yedek Aday Kayıt Süreci

29 Ağustos – 2 Eylül 2022

Asil kayıt hakkı kazanan adaylar

6 Eylül – 7 Eylül 2022

Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar

Sınav Üst Komisyonu bu kılavuzda belirtilen tüm hususlar hakkında değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
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İnönü Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tüm Adaylara Başarılar
Diler…
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