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Değerli Adaylar,
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) 'nin Antrenörlük Eğitimi,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği lisans
programlarına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci
alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı başvuru ve uygulama esaslarının açıklandığı
kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önemlidir. Kılavuzu
dikkatlice incelemenizi önerir, Özel Yetenek Sınavında tüm adaylara başarılar
dileriz.
1. SBF 2022-2023 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ
1.1. Başvuru Şekli ve Tarihleri
Adayların 2022 yılı Özel Yetenek Sınavlarına başvuruları 25-29 Temmuz tarihlerinde
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sayfası üzerinden
(http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/) açılacak ara yüzdeki başvuru sistemi üzerinden
yapılacaktır. Başvuru yapmak için adayların Üniversitemize şahsen veya posta ile başvuru
yapmalarına gerek yoktur.
Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar, kayıt sonunda çıktısını
aldıkları, kendilerine ait başvuru formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri sınav
günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol görevlilerine teslim
edeceklerdir.

Başvuru işlem adımları
1

• İnternete bağlı bir bilgisayar ile http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/
yapınız

adresine giriş

2

•Hemen Başvur butonuna tıklayınız. Açılan pencerede bulunan alana T.C. Kimlik
numaranızı girerek ön kayıt adımlarını tamamlayınız.

3

•Başvurunuzu bitirdikten sonra üzerinde kişisel bilgilerinizin yer aldığı Başvuru
Formunuzu yazıcıdan çıktı alarak saklayınız

4

•Sisteme girilen bilgilerin doğruluğu incelenip durumunuz onaylandıktan sonra şifreniz
ile girebildiğiniz otomasyon alanınızdan Sınav Giriş Belgenizi yazdırarak üzerinde
belirtilen gün ve saatte Sınav giriş belgeniz ile birlikte sınav merkezinde hazır olunuz.

5

•Sınav günü ve saatinde sınav salonuna gelerek sınav giriş sıralamanızın yazdığı göğüs
numaranızı alınız

6

•Sınav komisyonu tarafından yapılan uyarıları ve anonsları takip ederek sıranız geldiğinde
sınava giriniz

NOT: Tercih işlemlerini, başvuru aşamasında oluşturduğunuz şifreyi
kullanarak yapacağınız için ŞİFRENİZİ ve kayıt olurken kullandığınız E-POSTA
ADRESİ ile CEP TELEFONU NUMARANIZI mutlaka not ediniz.
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1.2. Ön Kayıt
1.2.1. Başvuru Koşulları
A) T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
B) Başvuru tarihleri arasında mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin
kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
C) Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’
den en az 160 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan
almış olmak, 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) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak (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) ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu" ile
belgelendirmek.
D) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adaylar liselerin
spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular
için Y-TYT’den en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmak ((Ek puansız yerleştirme
puanının başarı sırası dikkate alınır). 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) Y-TYT'de en düşük 800
bininci başarı sırasına sahip olmaları ((Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası
dikkate alınır) ve engel durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.
E) Rekreasyon programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’
den en az 160 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan
almış olmak, 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) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak (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) ve engel durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelendirmek.
F) Spor Yöneticiliği programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’
den en az 160 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan
almış olmak, 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) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak (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) ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelendirmek.
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G) Bireysel ve takım sporları kontenjanlarına başvuracak adaylar, en az 2 (iki) yıllık
Sporcu Lisansı ve Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile başvuru yapmak zorundadırlar.
Ğ) Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkartılmamış
ve/veya spor il müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
H) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil
edebilecek bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel sağlık problemi olanlar
müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme,
konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden
sağlık heyeti raporu istenecektir. Ön başvuru aşamasında herhangi resmi sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık raporu verilebilir fakat kesin kayıtta adaydan tam teşekküllü
bir hastaneden aldığı engelli sağlık raporu istenecektir.
1.2.2. Başvuru Belgeleri
A) Başvuru formu (internetten yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi
ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak
olan başvuru formu).
B) Diploma, mezuniyet belgesi ve öğrenim durum belgelerinden birinin onaylı
fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için
sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde
başvurabilirler).
C) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
D) Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi.
E) 2022 yılına ait TYT sonuç belgesi.
F) Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylanmış
fotokopisi.
G) Programlara, Takım Sporları ve Bireysel Sporlar kontenjanından başvuracak
adaylar için sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya uluslararası sportif
faaliyetlerde yer alan adayların belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü
(SGM) tarafından onaylı olmalıdır).
H) Herhangi resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Özel yetenek sınavına girmesinde
sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu.
NOT: OTOMASYON ÜZERİNDEN BAŞVURUSUNU TAMAMLAYAN ADAYLAR
KAYIT SONUNDA ÇIKTISINI ALDIKLARI, KENDİLERİNE AİT BAŞVURU FORMUNU
İMZALAYIP EKİNDE İSTENİLEN TÜM BELGELERİ (YUKARIDA İSTENİLEN BAŞVURU
BELGELERİ) SINAV GÜNÜ VE SAATİNDE SINAV SALONUNA ALINIRKEN KİMLİK
KONTROL GÖREVLİLERİNE TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR.
2. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon
Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanlarının dağılımı aşağıda
tablolarda verilmiştir.
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Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Bölüm

Spor Türü
Takım Sporları*

Beden Eğitimi ve Bireysel Sporlar*
Spor
Sporcu Özgeçmiş
Öğretmenliği
Dosyası Olmayanlar
Toplam

Kadın Erkek

Engelli
Kadın Erkek

Toplam

5

11

1

1

18

2

6

1

1

10

6

6

13

23

Yabancı
Uyruklu

4

12
2

2

40

4

Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Bölüm

Antrenörlük
Eğitimi

Spor Türü
Takım Sporları*
Bireysel Sporlar*
Boks*
Spor Tırmanış*
Kano (Akarsu)*

Atıcılık*
Sporcu Özgeçmiş
Dosyası Olmayanlar
Toplam

Kadın Erkek
6
1
1
1
1
1

14
3
1
1
1
1

2

2

13

23

Engelli
Yabancı
Toplam
Uyruklu
Kadın Erkek
1
1
22
1
1
6
2
2
4
2
2
4
2

2

40

4

Toplam

Yabancı
Uyruklu

Tablo 3. Spor Yöneticiliği Bölümü
Bölüm

Spor Türü

Kadın Erkek

Engelli
Kadın Erkek

Takım Sporları*

5

11

1

1

18

Bireysel Sporlar*

2

6

1

1

10

6

6

13

23

Spor Yöneticiliği Sporcu Özgeçmiş
Dosyası olmayanlar
Toplam

4

12
2

2

40

4

Toplam

Yabancı
Uyruklu

Tablo 4. Rekreasyon Bölümü
Bölüm

Rekreasyon

Spor Türü

Kadın Erkek

Engelli
Kadın Erkek

Takım Sporları*

2

4

1

Bireysel Sporlar*

2

4

1

2

3

6

11

Sporcu Özgeçmiş
Dosyası olmayanlar
Toplam

1

8
7

4

5
2

1

20

4

* Bu kontenjanlara başvuru yapacak adaylar, en az 2 (iki) yıllık Sporcu Lisansı ve
Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile başvuru yapmak zorundadırlar.
** Bölüm tercihleri tüm adayların yerleştirme puanları açıklandıktan sonra Trabzon
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi internet adresinden online olarak daha sonra
yapılacaktır (http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/).
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NOT: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Boks, Spor Tırmanış, Kano (akarsu),
Atıcılık branşları Spor Bakanlığı ile yapılan Protokolle belirlenmiş branşlardır. Bu
Branşlara müracaat eden sporcular kendi aralarında yarışacaklar ve belirtilen
kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
1. Protokolle ile belirtilen branşlara yeteri kadar müracaat olmaz ise bu branştaki
kontenjanlar Bireysel sporcular kontenjanına aktarılacaktır.
2. Protokolle ile belirtilen branşlara yapılan müracaatlar bu havuzda
değerlendirildikten sonra kontenjan fazlası olanlar Bireysel sporcular
kontenjanında da değerlendirmeye alınacaklardır.
NOT: 2022 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Öğrenciler Tablodaki gibidir.
Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanacak olan adayların 2022 yılı YÖS
sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci Adayları 15 Ağustos
2022 tarihinde özel yetenek sınavına tabi olacaklardır.
3. SINAV BİLGİLENDİRMESİ
3.1. Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları
Adaylar, başvuru koşulları ve yerleştirme puanlarına göre 4 (dört) programa veya
herhangi birine (Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, Antrenörlük eğitimi, Spor Yöneticiliği,
Rekreasyon) tercihte bulunabilirler.
Online başvuru işlemleri 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi
Spor
Bilimleri
Fakültesi
resmi
internet
sayfası
üzerinden
(http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/) açılacak ara yüzdeki başvuru sistemi üzerinden
adaylar tarafından yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden başvurusunu tamamlayan
adaylar başvuru formunun çıktısını alarak imzalamalıdırlar.
2021-YKS’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 programlarına 2021-YKS’de
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili
detaylı bilgi ve değerlendirmelere “Trabzon Üniversitesi SBF 2022 Sınav Kılavuzu’ndan
ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web
sayfasından indirebilirler.
Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “Spor Özgeçmiş ve Diğer
Belgelerin Doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GSİM, SGM, e Devlet vs.) aracılığıyla özenle
araştırılacaktır.
Adaylar Beceri-Koordinasyon Testinden kadınlarda 65 ve altı saniye,
erkeklerde 60 ve altı saniye derece ile bitirdiklerinde değerlendirmeye alınırlar.
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.
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3.2. Önemli Tarihler
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi

25-29 Temmuz 2022

Evrak Teslimi ve BeceriKoordinasyon Testi

3-8 Ağustos 2022 tarihlerinde Aday öğrencinin belgelerini
teslimi ve Beceri- Koordinasyon Testine katılımı

Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları
ve Koordinasyon Derecelerinin
9 Ağustos 2022
Açıklanması
Sporcu Özgeçmiş Puanı İtirazları

10 Ağustos 2022 Çarşamba saat 17:00' ye kadar

Sporcu Özgeçmiş Puanı İtiraz
Sonuçlarının Bildirimi

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

Özel Yetenek Sınavı Puanlarının
Açıklanması

12 Ağustos 2022 Cuma adayların kesin yerleştirme
puanlarının açıklanması

Adayların Özel Yetenek Sınavı
Puanlarına Göre Tercih Yapma
Süreci (Tercihler internet üzerinden
yapılacaktır.)

15-17 Ağustos 2022

Yerleştirme Sonuçlarının
Açıklanması

19 Ağustos 2022

4. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ
Özel Yetenek Sınavları, 03-08 Ağustos 2022 tarihleri arasında TRÜ Spor Bilimleri
Fakültesi Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2022-YKS Kılavuzu gereği, Fakülte
Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca
görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığınca yürütülür.
Tüm adaylar, Özel Yetenek Sınavı kapsamında Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)’ne
tabi tutulurlar. Engelli adayların ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi
tutulmayacaklardır. Engelli adaylar sporcu öz geçmiş dosyalarının getirdiği puanlara göre
yerleştirmeleri yapılacaktır. Bu puanların eşitliği halinde öncelikle TYT sonra Orta öğretim
başarı puanlarına bakılacaktır. Sporcu öz geçmişi olmayan Engelli adayların
yerleştirmeleri yapılmayacaktır.
Takım Sporları / Bireysel Sporlar kontenjanından başvuran adayların, Sporcu
Özgeçmiş Dosyası Puanları ve Beceri-Koordinasyon Testi Skorları standart puana
dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı belirlenir. Sporcu
Özgeçmiş Dosyası Puanı-Standart Puanının ağırlığı;
Antrenörlük Bölümü için
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği Programları için ise
Rekreasyon

%
%
%
%
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50
50
50
50

İlgili programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanından
başvuran adaylar için ise Beceri-Koordinasyon Testi Skorları standart puana
dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı belirlenir.
Her bir adayın Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim
Başarı Puanı (OBP), 2022 TYT Puanı göz önünde bulundurularak; 2022-YKS
Kılavuzunda belirlenen esaslara göre adayın Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Yabancı
uyruklu adayların Yerleştirme Puanları ise sadece ÖYSP-SP dikkate alınarak hesaplanır.
Bu hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
Adayların YP puanlarının eşit olması halinde; eşit puanlı adayların kendi aralarında
sıralaması 2022 TYT puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan TYT
puanları da eşit olanların kendi aralarında OBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru;
eşit puanlı adaylardan TYT puanları ve OBP puanlarının her ikisinin de eşit olması halinde
Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun adayların öncelikli olarak sıralamaya dâhil
edilmesi yoluyla ilan edilir. Hesaplanan YP puanları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca
ilan edilir.
Yerleştirme işlemlerine göre kesin kayıt yapmaya hak kazananların kesin kayıt
işlemleri daha sonradan belirlenecek tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından
verilecek belgeler ile TRÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır.
5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI
Her adaya sınav günü üzerinde fotoğrafı bulunan otomasyon sisteminden çıktısını
aldığı Sınav Giriş Kartı ve resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (T.C. Kimlik kartı, nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu
belgeleri bulundurmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Adaylar sınavın tüm aşamalarına, başvuru esnasında otomasyon sistemin
kendilerine verdiği gün ve saatte katılmak zorundadırlar. Sınav giriş sırasını kaçırıp geçerli
bir mazereti (Emniyet, jandarma, sağlık kuruluşu raporları gibi) bulunmayan adaylar
kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce sınav salonunda hazır
bulunacaklardır.
Tüm adaylar Beceri-Koordinasyon Testine girmek zorundadırlar. Adaylara iki hak
verilir. Sınavlarda parkuru tamamlamadan kendi isteği ile sınavı (terk) adaylara (teknik bir
arızaya bağlı olmadığı taktirde) tekrar bir hak verilmez. Adayın bu testten elde ettiği en iyi
derece, başvurduğu her bir program için değerlendirmeye alınacaktır.
Tüm adaylar sınava spor kıyafetleri ile gireceklerdir (eşofman, spor ayakkabısı, şort,
tayt, forma vb). Adaylara sınav günü verilen göğüs numaralarının, testlere giriş sırasında
giysilerinin göğüs kısmına açıkça görünecek şekilde takılması zorunludur.
Testi bitiren adayların test skorları, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş
kartlarına işlenir ve imzalanır. Adaylar, test skorlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına
işlenip işlenmediğini kontrol ettikten sonra sınav giriş kartındaki ilgili bölümü imzalayıp
sınav salonundan ayrılırlar.
Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen,
sınav kurallarına uymayan, komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda
bulunan ve Üniversitemiz tesislerine kasıtlı olarak zarar veren adaylar, Sınav Komisyonu
kararıyla sınavdan ihraç edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
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Adaylar herhangi bir istasyondaki test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna
yazılı olarak yaparlar. İtirazlar, test skorları bilgisayara kayıt edildikten sonra en geç bir (1)
saat içerisinde ilgili komisyona yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler
işleme konulmayacaktır.
İlan edilen Sporcu Özgeçmiş Puanlarına itirazlar, 10 AĞUSTOS 2022 tarihi mesai
saati bitimine kadar yazılı olarak sınav komisyonuna bizzat yapılır.
Yerleştirme puanlarına itirazların, 15 Ağustos 2022 AĞUSTOS mesai saati bitimine
kadar sınav komisyonuna yazılı olarak bizzat yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan
itirazlar dikkate alınmaz. Bu itirazlardan SÖP için yapılanlarının mevcut başvurulan SÖP
puanına yönelik olması gerekir. İtiraz süresi yeni veya farklı bir SÖP belgesinin ibrazı için
tanınmış bir süre değildir.
6. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ (BKT)
BKT, bitirme zamanının elektronik bir kronometre (fotosel) ile ölçüldüğü altı (6) farklı
istasyondan oluşan bir testtir. Testte sırasıyla; Denge Aleti, Yön Değiştirmeli Koşu, Top ile
Slalom, Kasa Üzerinden Takla, Sıçrama ve Top Değiştirme istasyonları yer almaktadır.
Aday, başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağını
yerleştirir ve hazır olduğunda 1. istasyona varmak üzere teste başlar. Adayın başlangıç
çizgisini geçmesiyle birlikte elektronik kronometre (fotosel) otomatik olarak çalışmaya
başlar.
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Şekil 1. Beceri-Koordinasyon Test
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1. Denge Aleti İstasyonu
Çıkış kapısından geçerek denge aletine çıkan aday, denge aletini yürüyerek veya
koşarak geçip (denge aletinin bitimindeki işaretli alana basmak koşuluyla) zemindeki
belirlenen alana iner. Aday 6 numaralı kapıdan geçmek üzere teste devam eder.
İhlaller
 Denge aletine çıkışta elleri kullanarak destek almak (Hata)
 Belirlenen alanlara basmamak (Hata)
2. Yön Değiştirmeli Koşu İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 2 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, ilk koninin
sağından veya solundan geçerek konilerin etrafından döner, ardından 2 numaralı kapıdan
geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Konilerin etrafından dönmemek (Hata)
 Konilerin üzerinden geçmek (Hata)
 Konileri yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
3. Top ile Slalom İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 3 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasadan
topları alır ve slaloma başlar. Aday belirtilen sırada slalomu bitirdikten sonra koşarak
topları kasaya koyar ve 3 numaralı kapıyı geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Slalom çubuklarını belirtilen sırada geçmemek (Hata)
 Topları düşürmek (Hata)
 Topları kasanın dışına bırakmak (Hata)
 Slalom çubuklarını yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
4. Kasa Üzerinden Takla İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 4 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasa
üzerinden takla atıp zemindeki belirlenen alana bastıktan sonra koninin etrafından döner
ve 4 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Takla atmamak (Hata)
 Belirlenen alana basmamak (Hata)
 Koninin etrafından dönmemek (Hata)
 Koniyi yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
5. Sıçrama İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 5 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, birbirinden
farklı yükseklikteki engellerin üzerinden belirtilen sırada (öne, sağa-içeri, sola-içeri, dışarı
veya öne, sola-içeri, sağa-içeri, dışarı) çift ayak yere basmak koşuluyla sıçrama yaparak
geçtikten sonra 5 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Belirtilen sıraya uymamak (Hata)
 Engellerin üzerinden geçmemek (Hata)
 Çift ayak yere basmamak (Hata)
 Sıçrama esnasında engel düzeneklerinden elleri kullanarak destek almak (Hata)
 Engelleri yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
6. Top Değiştirme İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 6 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasalardaki
topların yerlerini değiştirdikten sonra 6 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu tamamlar.
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İhlaller
 Topların yerlerini değiştirmemek (Hata)
 Topları düşürmek (Hata)
 Topları kasanın içine bırakmamak (Hata)
Aday bitiş çizgisine varmak üzere 7 numaralı kapıdan geçerek teste devam eder ve
bitiş çizgisini de geçerek testi bitirir. Bu testte adayın test süresi, otomasyon sistemince
saptanmaktadır. Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir.
Elde edilen değer ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir.
Aday bu testte iki (2) hakka sahiptir. Ancak teknik nedenlerden dolayı test skoru elde
edilemeyen adaylara bir hak daha verilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmamak
adayın kendi tercihine bağlıdır. Adayın tüm haklarını kullanması durumunda en iyi test
skoru değerlendirmeye alınır. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik
kronometreyi durdurmayacak şekilde testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması
durumunda aday hakkını kullanmış kabul edilir ve adayın test skoru değerlendirmeye
alınmaz. Aday istasyonlara belirtilen kapılardan giriş ve çıkış yapmak zorundadır. 2, 3, 5
ve 6 numaralı istasyonlarda “Hata” komutu alan aday, ilgili hakem uyarısı ile hatanın
başladığı noktaya geri dönerek; 1 ve 4 numaralı istasyonlarda ise “Hata” komutu alan
aday, ilgili istasyonun başlangıç noktasına geri dönerek testine devam edebilir.
“Diskalifiye” komutu alan adayın o testi (hakkı) geçersiz sayılır.

7. SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Aşağıdaki tablolarda karşılık görmeyen durumlar için Özel Yetenek Sınav
Komisyonu kararı esas alınacaktır.
İlgili başvuruya karşılık gelen puan, Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından
İncelendikten sonra kesinlik kazanacaktır.

14

7.1. Olimpik Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

100

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

80

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya
Başvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa
Kupalarında 1. 2. veya 3. Olmak

70

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler ve Gençler
kategorilerinde) 1. 2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF],
Okul Sporları faaliyetleri hariç)

60

Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

50

Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

40

Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde veya Futbol dalında (2. ve 3. Lig) yarışmış ya
da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

30

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde
4. veya 5. Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. veya 3. Olmak;
Futbol dalında Bölgesel Amatör Ligde (BAL) veya Elit Gelişim Liglerinde; Voleybol,
Basketbol, Hentbol dallarında Bölgesel Ligde yarışmış yada oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

20

Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Gelişim Liglerinde
yarışmış ya da oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler
ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış
Olmak

15

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

12

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

10

Olimpik Takım Sporları: Basketbol, Beyzbol/Softbol, Futbol, Hentbol, Hokey, Ragbi, Su Topu,
Voleybol, Buz Hokey, Curling.
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7.2. Olimpik Olmayan Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

50

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

40

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya
Başvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa
Kupalarında 1. 2. veya 3. Olmak

35

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler veya Gençler
kategorilerinde) 1. 2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
[TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)

30

Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

25

Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

20

Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

15

Başvurduğu
spor dalında Türkiye Şampiyonalarında
Büyükler veya
Gençlerde 4. veya 5. Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2.
veya 3. Olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

10

Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Liglerde
Yarışmış ya da oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler,
Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak

8

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

6

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

5

Olimpik Olmayan Takım Sporları: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından tanınan bağımsız spor federasyonları tarafından faaliyetleri olan olimpik
olmayan takım sporlarını kapsamaktadır.
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7.3. Olimpik Bireysel Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

100

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

70

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

60

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF]
faaliyetleri hariç)

50

Türkiye Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)

40

Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)

35

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları
Gençler (liseler)] katılmış olmak

15

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

12

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

10

Olimpik Bireysel Sporlar: Jimnastik, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Boks, Dalga
Sörfü, Dalış-Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Judo, Kano, Karate, Kaykay, Kürek, Masa Tenisi,
Modern Pentatlon, Okçuluk,Sportif Tırmanış, Taekwondo, Tenis, Triatlon,Yelken, Yüzme, Alp
Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowboard,
Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı, Sürat Pateni, Artistik Buz Pateni
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7.4. Olimpik Olmayan Bireysel Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

50

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

35

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

30

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)

25

Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)

20

Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları
Faaliyetleri hariç)

17

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları
Gençler (liseler)] katılmış olmak

8

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu
Olmak

6

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı
Sporcu olmak

5

Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün tanıdığı Bağımsız Spor Federasyonlarına bağlı olimpik olmayan bireysel sporları
kapsamaktadır.
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7.5. Engelli Adayların Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Ölçütleri ve Puan Tablosu

ULUSLARARASI BAŞARILAR
Paralimpik / Deaflympics / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak
Balkan Şampiyonasında 1.olmak
Balkan Şampiyonasında 2.olmak
Balkan Şampiyonasında 3.olmak
Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak
Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak
Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak
ULUSAL BAŞARILAR
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 1.olmak
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 2.olmak
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 3.olmak

Özel Yetenek Sınav
Puanı
(OYP)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Özel Yetenek
Sınav Puanı (OYP)
50
40
30

 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları
(OSB), sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) antrenrlük eğitimi
için TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği
bölümü için TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olanlar engel
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava
başvuru yapabilir.
 2015 yılı sonrası Ulusal ve Uluslararası düzeyde Büyükler ve Gençler
yarışmalarında sportif başarı kazandığına dair belge sunmayan adaylar sınava
başvuru yapamazlar.
 Uluslararası Turnuvalarda ve Balkan Şampiyonalarında en az 5 ülkenin katılımı
zorunludur.
 İbraz edilecek bütün belgeler Engelliler ile ilgili Spor Federasyonlarından veya
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı birimleri tarafından alınmış belgenin aslı veya
onaylı sureti olmak zorundadır.
8. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri ile İlgili Açıklamalar
 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı
dereceyi gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi
zorunludur.
 Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığını ve yaptığı dereceyi Gençlik ve Spor İl
Müdürlüklerinde onaylatarak aslının getirmesi zorunludur.
 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş
belgeleri (Futbol hariç) geçerli değildir.
 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
 Tüm branşlarda adaylar 2015-2016 sezonu dâhil olmak üzere, 2014-2015
sezonundan sonrası yıllardaki sporcu lisansı ve müsabaka cetvelleri hesaplamaya
dâhildir. 2014 sezon öncesi ligde sporcunun oynadığı müsabaka cetvelleri, sporcu
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lisansı ve millilik belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
 Takım sporlarında aday en az kendi branşında 2 (iki) yıllık sporcu lisansına sahip
olmalı ve oynamış olduğu kategoriye (Süper lig, 1. lig, 2. lig, 3. lig vb.) ait 5 maç
cetvelini ibraz etmesi yeterli olup, tabloda belirtilen puanı alır.
 Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda federasyonun belirttiği baraj
derecesini aşması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi
çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.
 Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır.
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.
8.1. Millilik Belgesi
 İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel
Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (En az 5 ülkenin
katılımın olduğu, yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik
belgesi. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi
Verilmesi Hakkında Yönetmeliği” nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin
katılımının olduğu) kategorileri dikkate alınır.
8.2. Sporcu Lisansı
 Sporcu lisansı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) veya özerk spor
federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş)
ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik
kartıdır. Sporcu lisansları GSİM veya özerk spor federasyonları tarafından
onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul
edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas
alınır ve en az iki (2) yıllık lisanslı sporcuların belgeleri kabul edilir.
8.3. Oynanan Ligi Belirten Belge
 Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve
adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az
federasyon genel sekreteri tarafından imzalı) olmalıdır. Belgenin aslı veya noter
tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Amatör bölgesel ve altyapı liglerinde ise
GSİM tarafından onaylı olması yeterlidir.
8.4. Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi
 Özerk spor federasyonları (okul sporları hariç) tarafından kategorilerinde
(büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını
gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya
noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 Türkiye Okul Sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) Kategorisi
yarışmalarına (Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) katıldığını gösteren T.C.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları
Federasyonunca verilmiş belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim
tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili
özerk spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı
ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Türkiye
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Okul sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) kategorisi (Yıldızlar, Küçükler
vb. dâhil değildir) yarışmalarına katılmalıdır. Belgenin aslı veya noter ya da
verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
8.5. Futbol Branşından Başvuran Adaylar
 Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak belgeler:
(a) liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge; (b)
kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
 Okul takımları Türkiye Şampiyonası Gençler Kategorisi’ne katılmış adaylar için
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve spor İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul
Sporları Federasyonu tarafından onaylı ve imzalı belge. Belgenin aslı veya noter
ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ
SBF internet başvuru sistemi (https://sporblilimleri.trabzon.edu.tr) ile alınacak bilgiler
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Spor Özgeçmiş
Puanı ve Beceri-Koordinasyon test skorları sınav verileri olarak kullanılacaktır. Fakültemiz
için özel olarak hazırlanmış olan SBF Özel Yetenek Online başvuru ve yetenek sınavı
analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar
ilan edilecektir.
Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı
ve alan bilgileri konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır.
Sporcu özgeçmiş puanları, sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre
puanlanmış tablolarda verilmiştir. Aday spor branşında tabloda karşılığı bulunan sporcu
özgeçmiş puanını internet başvuru sistemi ile kendisi seçerek kaydetmektedir. Adayın
beyanı ve teslim ettiği sporcu özgeçmiş belgeleri sınav komisyonunca incelenmesi
sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra başvuruda bulunduğu spor
branşından aldığı puan kesinleşir.
Adayların puan hesaplamaları, her bir kontenjan için kendi içerisinde ayrı ayrı
yapılır.
9.1. Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP)’nın Hesaplanması
Programlara göre Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplamaları aşağıda verilmiştir.
9.1.1. Takım Sporları / Bireysel Sporlar Kontenjanı
Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile Takım Sporları / Bireysel Sporlar kontenjanından
başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan (ÖYSP-SP)’ları, aşağıdaki
formül yardımıyla hesaplanır.
ÖSYP-SP = (SÖP-SP x 0,5) + (BKTS-SP x 0,5)
ÖYSP-SP
SÖP-SP
BKTS-SP

: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
: Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı
: Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı
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Adayların Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosundan aldıkları puanlar ve BeceriKoordinasyon Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2ab’de verilen formüller yardımıyla
standart puana dönüştürülerek adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puan (SÖPSP)’ları ve Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puan (BKTS-SP)’ları elde edilir.

Şekil 2. SÖP’nın ve SP’a Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül

Şekil 3. BKTS’nun ve SP’a Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül
9.1.2. Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar Kontenjanı
Kontenjanların Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanından başvuran
adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan (ÖYSP-SP)’ ları, aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanır.

ÖYSP-SP = BKTS-SP
ÖYSP-SP
BKTS-SP

: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
: Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı

Adayların Beceri-Koordinasyon Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2’de verilen
formüller yardımıyla standart puana dönüştürülerek adayların Beceri-Koordinasyon Test
Skoru-Standart Puan (BKTS-SP)’ları elde edilir.
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9.2. Yerleştirme Puanı (YP)’nın Hesaplanması
Tüm programlar için adayların yerleştirme puanları (YP), aşağıda verilen formüller
yardımıyla hesaplanır.
Spor alan/kol/bölümü mezunu adaylar için YP (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik programı 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-SP x 5) + (0,12 x OBP*) + (0,45 TYT-P**) + (0,06 x OBP*)

Liselerin diğer alan/kol/bölümlerinden mezun adaylar için YP
YP = (0,55 x ÖYSP-SP) + (0,12 x OBP*) + (0,45 TYT-P**)
YP: Yerleştirme Puanı
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı-Puanı
* OBP Puan türlerinden en yüksek olanı
** TYT Puan türlerinden en yüksek olanı

10. TERCİH İŞLEMLERİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Tercih işlemleri adayların internet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem
kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Yerleştirme puanı belirlenen
adaylar 17-19 Ağustos tarihinde https://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/ internet adresinden
girmek istedikleri bölümler için tercih yapacaklardır. Adaylar tercih ettikleri bölüm
içerisinde en yüksek puandan en düşük puana doğru bilgisayar tarafından sıralama
yapılarak kontenjan dâhilinde yerleştirmeye tabi tutulacaktır. Yerleştirmede iyi bir
sıralamaya sahip olmak hiçbir adaya kayıt hakkı vermez. Zamanında tercih yapmayan
aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez (YP’si
ile ilk sırada bulunsa bile).
Birinci tercihin yanında ikinci ve/veya üçüncü tercihi işaretleyen bir aday, eğer ikinci
ve/veya üçüncü tercih için yeterli puan toplamışsa bile ilk olarak birinci tercih olarak
belirlediği bölüme kayıt hakkı kazanacaktır. İki adayın puanlarının eşit olması durumunda,
birinci tercihini kullanan adaya kayıt hakkı önceliği verilecektir.
Birinci tercih dönemi sonunda kontenjanlarda boşluk olması durumunda istediği
bölüme giremeyen/kazanamayan adaylar ikinci tercih işlemlerini yapacaklardır. İkinci
tercih işlemlerinin duyurusu Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi internet
adresinden ( https://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/ ) duyurulacak ve adaylara yeniden tercih
yapma fırsatı tanınacaktır. Birinci tercih işleminden sonra herhangi bir bölüme
yerleşen/kazanan aday kayıt yaptırmadığı takdirde tekrar tercih işlemi yapamayacak ve
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. İkinci yerleştirme işleminden sonra eğer hala
bölümlerde eksik kontenjan olursa adaylar yedek listeden sıralı olarak yerleştirilecektir.
Adayların kayıt ile ilgili süreçleri Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi internet
adresinden takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.
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11. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Tercihleri takiben yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kesin kayıt hakkı
kazanan adayların kayıtları Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılacaktır (kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir).

24

