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Değerli adaylar,

Yalova Üniversitesi, “Öğretim, eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlerde kaliteyi ön planda tutan, 
bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere bağlı girişimci bireyler yetiştiren ve 
toplumsal gelişime katkı sağlayan bir üniversite olmak” misyonu ışığında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirmesine katkı sağlayan akademik birimlerimizden 
Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alımına 
başlamıştır. Bünyesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon 
Bölümü olmak üzere üç temel bölümde eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Yalova Üniversitesi 
ailesine katıldığınızda sosyo-kültürel etkinlikler ve akademik faaliyetler ile kendinizi geliştirme 
fırsatları bulacaksınız.

Sizleri, hayallerinize erişecek, yaşama değer katacak eğitim-öğretim ortamına davet ediyor, 
mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitim süreci yaşayacağınız Yalova Üniversitesi ailemize 
bekliyorum.

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
Rektör



Değerli adaylar,

Spor Bilimleri Fakültemiz, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon 
Bölümleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için ilk defa özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı 
gerçekleştirecektir. Bu kılavuz sınava girecek olan adaylara sınavın tüm aşamalarında yol 
göstermeyi amaçlamaktadır. Kılavuzun iyi okunması, koordinasyon parkurunun, sporcu 
özgeçmiş puanlarının ve öncelikli bölüm tercihleri gibi konuların net bir şekilde anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Özel yetenek sınavımızda hataya yer vermemek adına kamera ve elektronik 
cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir.
 
Tüm adayların eşit bir şekilde değerlendirileceği bu zorlu sınavda siz değerli adaylara 
fakültemiz öğrencileri olmanız yolunda başarılar diliyorum. 

 
Prof. Dr. Serdar GERİ

Dekan V.
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1.1. Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi, Yalova'da kurulu bir devlet üniversitesidir. 31 Mayıs 2008 tarih ve 
26892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış kanuna göre üniversitenin Yalova ilinde 
kurulması kararlaştırılmıştır. Yalova Üniversitesi 9 fakülte, 6 meslek yüksek okulu ve 1 
enstitü ile faal olarak hizmet vermektedir.
Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin eğitim politikasını 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yalova 
Üniversitesi hızla büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan 
üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede 
köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli 
idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte 
konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. 

1.2. Spor Bilimleri Fakültesi
Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 25.01.2019 tarih ve 30666 Sayılı Resmî 
Gazete’deki 669 sayılı kararla kurulmuştur. Fakültede; Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 
Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü bulunmakta olup 2020-2021 
Eğitim-Öğretim yılından bu yana faaliyet göstermektedir.  
Fakültemiz; öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetlerde yenilik ve teknolojik gelişmeleri 
takip eden; akademisyen-öğrenci memnuniyetine odaklanan; öğrenmeyi sağlayan, 
toplumsal gelişime katkıda bulunan; öğrencilerin fiziksel, ruhsal, entelektüel ve sosyal 
yönlerini geliştiren; yenilikçi, girişimci etik değerlere bağlı antrenör, spor yöneticisi ve 
rekreasyon lideri adaylarını yetiştirmektedir.

1.3. Akademik Kadro 
Spor Bilimleri Fakültesinde; 1 Profesör, 6 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma 
Görevlisi olarak toplamda 19 akademik personel bulunmaktadır. 

1.4. Tesisler
Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1 kapalı 1 açık olmak üzere 2 adet 
halı saha, 1 adet açık voleybol sahası, 1 adet açık basketbol sahası, 1 adet açık tenis kortu 
ve 1 adet çok amaçlı spor, 1 adet uzak doğu sporları salonuna sahiptir. Ayrıca fakülte 
binasında Fitness salonu bulunmaktadır.
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2.1. Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz, Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü’ne özel yetenek giriş 
sınavı ile alınacak öğrencilerin belirlenmesine ilişkin esasları içermektedir. 

2.2. Dayanak
Bu kılavuz hazırlanırken, ilgili mevzuat ve 2022 YKS kılavuzu hükümleri esas 
alınmıştır. 

2.3. Sınav Üst Kurulu
Sınav üst kurulu fakülte dekanı, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarından 
oluşur. Sınavın yürütülmesinden sınav üst kurulu sorumludur. 

2.4. Tanımlar
Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT: Temel Yeterlilik Testi
TYT: 2022-TYT Puanı
YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
REKTÖRLÜK: Türkiye Cumhuriyeti Yalova Üniversitesi Rektörlüğü
MKA: Milli Kontenjan Aktarımı
MSÖP: Milli Sporcular için Özgeçmiş Puanı
EAKA: Engelli Aday Kontenjan Aktarımı
ESÖP: Engelli Sporcu Özgeçmiş Puanı

2.5. Başvuru İçin Gerekli Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 
olmak.
2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna 
girmeden 2022 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci 
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin dönüştürülmüş 
puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını 
yapmaları gerekmektedir.
5. Özel yetenek sınavına başvurabilmek için gerekli minimum TYT puanları Tablo 
1’deki gibidir

Program
Engelli
Adaylar

Milli/Spor Lisesi
Mezunu Adaylar Diğer Adaylar

180

180

180

150

150

150

100

100

100

Antrenörlük Eğitimi

Spor Yöneticiliği

Rekreasyon

2. ÖZEL YETENEK SINAVI

Tablo 1. Özel Yetenek Sınavına Başvurabilmek için Gerekli Minimum 2022-TYT Puanı 

6. 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 (YKS Kılavuzu, 2022, s.34)



7. Spor özgeçmişi olmayan adaylar da özel yetenek sınavına başvurabilirler. Adaylar 
kendi belirleyeceği sıralamaya göre bölüm tercihi yapacaktır.
8. Adaylar, resmi bir sağlık kurumundan alınan (Üniversite Hastaneleri, Devlet 
Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi vb.) ve “Spor Bilimleri Fakültesi 
Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini 
içeren sağlık raporu ile sınava başvurabilir.
9. Milli kontenjanına başvuran adaylar sisteme “Milli Sporcu Belgesi” yüklemek 
zorundadır.
10. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar engel durumlarını gösteren “Engelli 
sağlık kurulu raporu”nu sisteme yüklemek zorundadır.
11. Sporcu lisansı olan adaylar, lisansı ve ilgili evrakları (okul sporları kapsamındaki 
bireysel spor branşları vb.) sisteme yüklemek zorundadır. (Tablo 6 ve Tablo 7, sayfa 
13)
12. Adaylar istenilen belgeleri, 02-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yalova 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından (https://sporbilim-
leri.yalova.edu.tr) ilan edilecek online başvuru sistemine yüklemek zorundadır.
13. Sporcu özgeçmiş puanı, milli sporcu belgesi, engellilik sağlık kurul raporunu 
online başvuru sistemine yükleyen adaylar bu evrakların aslını 12 Ağustos 2022 saat 
17:00’a kadar Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt bürosuna ibraz 
etmek zorundadır. Adaylar kargo veya posta yoluyla da evraklarını gönderebilirler. 12 
Ağustos 2022 saat 17:00’a kadar Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt 
bürosuna evrakları ulaşmayan adayın ilgili puanı veya durumu geçersiz sayılacaktır. 
Posta ve kargodaki gecikmelerden aday sorumludur.
14. Adaylar tercih sırasını online başvuru işlemi sırasında işaretleyeceklerdir. Adaylar 
ön kayıt süresince (02-12 Ağustos 2022) tercihlerini değiştirebilecektir. 

12 AĞUSTOS 2022 SAAT: 23:59’DAN SONRA HERHANGİ BİR TERCİH 
DEĞİŞİKLİĞİ VE EVRAK EKLENMESİNE KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEKTİR.

2.6. Sınav Başlama Tarihi ve Yeri

Tarih: 23-26 Ağustos 2022 (Sınav belirlenen tarihler arasında 
tamamlanamazsa üst kurul tarafından süre uzatılır.) Sınava kadın adaylar ile 
başlanacak, daha sonra mazereti kabul edilen erkek adaylarla devam 
edilecek ve daha sonrasında sınav kayıt numarasına göre bütün adayların 
sınava girmesi ile sınav tamamlanacaktır. Özel yetenek sınavının uzaması 
durumunda mesai saatleri dışında da devam edecektir. 
Yer: Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Şehit Abdülhamit Kaya Spor 
Salonu
Adres: Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu Üzeri 2.3 km. Merkez/ YALOVA
Saat: 09:00
Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan aday Özel 
Yetenek Sınavına alınmayacaktır.

2.7. Sınava Giriş Belgesi

Her aday sınava girmeden önce Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi (online 
başvuru sırasında alınacak), Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı 
veya pasaport (süresi dolmamış) belgesi ile Resmi bir sağlık kurumundan 
alınan (Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile 
Sağlığı Merkezi vb.) “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına 
Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresi içeren sağlık 
raporunu yanında bulundurmak zorundadır. Üç belgeden herhangi birisi 
yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
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Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ve öğrenci alımı ile ilgili tüm 
işlemler bu kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılmaktadır. Bu kılavuz özel 
yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 
sonuçların ilan edilmesi gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tüm duyurular ve açıklamalar Yalova Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından (https://sporbilimleri.yalova.edu.tr/) 
yapılacaktır. Web sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Özel Yetenek sınavı ile ilgili tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde, 
kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek itilaflı konularda, 
sınav üst kurulunun kararları geçerlidir. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü 
hallerde sınavla ilgili değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama, değerlendirme, 
v.b.) yapma hakkına sahiptir. 

Her adayın 3 (üç) farklı bölümü tercih etme hakkı vardır.

Adaylar tercih sıralaması yaparken tercih sıralaması önceliğine (bir bölüme 
asil yerleşen aday diğer bölümlere asil veya yedek olamaz) göre yerleştirme 
yapılacağını göz önünde bulundurmalıdırlar. Herhangi bir bölümün asil 
listesinde yer almayan adayların yedek sıralaması yine aynı tercih sırasına 
göre yapılacaktır.

Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümüne başvurmak 
için 2022 YKS sınavına girilmiş ve adayın başvuru yapacağı bölüm için 
belirlenen puan ve üzeri alınmış olmalıdır.

Yeterli sayıda millî sporcunun bölüme başvurmaması durumunda milli 
sporcular için ayrılmış olan ancak boş kalan kontenjanlar ilgili bölümün genel 
kontenjanına aktarılır.

Engelli kontenjanın boş kalması durumunda kontenjan önce milli sporcu 
kontenjanına ardından ilgili bölümün genel kontenjanına aktarılacaktır

Milli sporcular değerlendirilirken yerleştirme önceliği olimpik branşlardadır.

Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmış olanlar 
kesin kayıt hakkı kazanmış olsa dahi kayıt hakları iptal edilir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanları için ön başvuruda adayların beyan 
ettiği sporcu özgeçmiş puanı ilgili komisyon tarafından incelenerek 
onaylanır. Komisyonun onayladığı puan geçerlidir. 

Başvuru evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları 
iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi 
kayıtları silinerek haklarında kanuni işlem uygulanır.

2.8. Önemli Konular
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Her aday kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır. 
Adaylar ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır 
olmak zorundadır. Sınav giriş sırasını kaçıran aday ancak geçerli mazeretini 
belirten dilekçe ile başvurur. Sınav üst kurulu onay verirse sınava alınır.

Adayların sınav başlamadan önce ve sınav sırasında sınav kuruunun 
yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. Koordinasyon parkur sınavında 
adaylara 2 (iki) hak verilecektir. Bu haklardan elde edilen en iyi derece 
değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik nedenlerden dolayı parkur skoru elde edilemeyen veya teknik 
izlemeden sonra tespit edilen hatalarda sınav üst kurulu kararıyla adaya bir 
hak daha verilir. Aday isterse sadece bir hakkını kullanabilir. 

Koordinasyon sınavında bitiş kapısının altından veya üstünden geçilmesi 
durumunda elektronik kronometre durmayacaktır. Bu durumda fotoseli 
adayın kendisi durdurmak zorundadır. Koordinasyon parkuru sınavında 
istasyonları tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arıza 
yoksa) parkuru tekrarlama hakkı verilmeyecektir.

Sınav öncesi ve sınav süresince meydana gelebilecek sakatlanmalar sonucu 
alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı 
verilmeyecektir.

Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre 
yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar, öncelikli 
tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer alabileceklerdir. Asil listede yer 
alan aday diğer bölüm listelerinde yer alamaz.
 

Kazanan öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanlığı’nın Uzmanlık Dalı 
Antrenörlük Uygulaması (Spor Branşı) 1-2 ve Rekreasyon Bölüm 
Başkanlığının Uzmanlık Alan 1-2 açtığı derslerden birini kabul etmek 
zorundadır. Öğrenci fakülte bölümlerinde bulunan kamp dersi katılım 
masraflarını karşılamayı kabul eder.

Bu kılavuzda belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün 
konularda 2022-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir. 

Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış, 
sınavdaki görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav 
disiplinini bozacak davranışlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav 
uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar, sınav üst kurulu 
kararıyla tüm sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal işlem 
yapılacaktır. Bu adaylar başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç edilecektir.

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
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Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel 
Yetenek Sınavı sonucuna göre Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon 
Bölümleri için kontenjan dağılımları Tablo 2’de belirtilmiştir.

3. KONTENJANLAR

Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği Rekreasyon
Kontenjanlar

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Normal Kontenjan

Milli Kontenjan
Engelli Kontenjan

Toplam

18
2
2

22

14
2
2

18

18
2
2

22

14
2
2

18

14
2
2

18

18
2
2

22

Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için Kontenjan Dağılımları

3.1. Millilik Kontenjanı
Millilik kontenjanlarına olimpik veya olimpik olmayan branşlarda milli sporcular 
başvurabilir. Milli sporcular, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Millî Sporcu Belgesi 
Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik” kurallarına uygun olarak alacakları (A-B-C) Millî 
Sporcu olduklarını gösterir resmî belgelerini bir nüshasını sınava gelirken yanlarında 
bulundurmaları ve başvuru masalarına sınavdan önce teslim etmeleri 
gerekmektedir. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgesi bu sınavlar 
için geçerli değildir.

Milli sporcular olimpik branşlar öncelikli olmak üzere kendi aralarında değerlendirilir. 
Bu değerlendirmede Milli Sporcular için Özgeçmiş Puanı (MSÖP), Özel Yetenek 
Sınav Puanı (ÖYSP), geçerli TYT puanı ve YKS kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı ile 
Seçme Yöntemi kullanılır. 
Millilik kontenjanlarında kadın ve erkek kontenjanları dolmadığı takdirde öncelikle 
kendi aralarında aktarım yapılır. Buna rağmen kontenjanlar eksik kalırsa, bu 
kontenjanlar kendi bölümlerinin kadın ve erkek aday genel kontenjanlarına 
Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır. Bu durum Milli Kontenjan Aktarımı 
(MKA) olarak adlandırılır.
Milli sporcular diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. Milli adaylar millilik 
kontenjanı dışında başvuru yaptıkları taktirde diğer adaylarla sınava girer ve 
değerlendirilirler.

3.2. Engelli Kontenjanı
Engelli kontenjanlarında kadın ve erkek kontenjanları dolmadığı takdirde öncelikle 
kendi aralarında aktarım yapılır. Engelli kontenjanın boş kalması durumunda 
kontenjan önce milli sporcu kadın ve erkek kontenjanına öncelik verilerek aktarılır. 
Milli sporcu kadın ve erkek kontenjanları yine dolmadığı takdirde kendi aralarında 
aktarım yapılır. Buna rağmen kontenjanlar eksik kalırsa, bu kontenjanlar kendi 
bölümlerinin kadın ve erkek aday genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) 
sırasına göre aktarılır.

Sınava giren engelli adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (kılavuzda 
yer alan formül   kullanılmadan) Tablo.3’teki puan tablosuna göre yerleştirmeleri 
yapılır. Değerlendirmede adayların tek spor branşı dikkate alınır. Sınava giren engelli 
adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak engelli sporcu özgeçmiş puanı sonucuna 
göre yerleştirmeleri yapılır. Başvuru yapan adayların engelli sporcu özgeçmiş 
puanları eşitse lisans vize yılı fazla olan adaylara öncelik tanınır. Lisans vize yılları da 
eşitse TYT puanı yüksek olan aday yerleştirmede öncelik kazanır. Paralimpik 
oyunlarda milli olan engelli sporculara sporcu özgeçmiş tablosundan en yüksek 
puan verilir ve yerleştirmede öncelik tanınır. 

 Tablo 3. Engelli Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu

Vize Tescil Durumu Puan

5 yılda 5 kez vize

5 yılda 4 kez vize

5 yılda 3 kez vize

100

70

40

9

NOT: 3 lisans vize yılı bulunmayan engelli bireyler değerlendirmeye alınmayacaktır.



4. BAŞVURU İŞLEMLERİ ve ÖN KAYIT 5. TEMEL İLKE ve KURALLAR
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4.1. Başvuru Tarihi
02-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfasından (https://sporbilimleri.yalova.edu.tr) ilan edilecek online başvuru 
sisteminden yapacaklardır. 

4.2. Sınava İtiraz Etme
Adaylar sınav sırasında karşılaştıkları herhangi bir duruma itiraz edebilirler. 
İtiraz Hesap Adı: Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
IBAN: TR22 0001 5001 5800 7303 3662 26 Banka ve hesap numarasına sınav itiraz 
ücreti olan 100 TL’yi yatırarak dilekçe ve dekont ile sınav itiraz komisyonuna başvuru 
yapılarak gerçekleştirilir. Komisyon incelemesi sonucunda aday haklı bulunmuşsa 
adayın hak mağduriyeti giderilerek sınav itiraz ücreti iade edilir. Ancak aday haksız 
bulunmuşsa sınav itiraz ücreti iade edilmez. 
Açıklama: Aday No, Adı Soyadı, SBF İtiraz
Sporcu Özgeçmiş Puanına İtiraz Süresi: 17-18 Ağustos 2022 saat 17:00’ye kadardır. 
Koordinasyon Parkuru Sınav Sonuçları ve Diğer Konular İçin İtiraz Süresi: İtirazlar 
sınav sonuçlarının ilanından itibaren 1 iş günü içerisinde yapılabilir. Daha sonra 
yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

5.1. Sınavın Uygulanması
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için özel yetenek sınavı koordinasyon parkuru ve 
sporcu özgeçmişi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Başvuru yapan 
adaylar sporcu özgeçmişine sahip olmasa da koordinasyon sınavına girerler. 
Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için sadece özel yetenek sınavı 
koordinasyon parkurundan oluşmaktadır.

5.2. Koordinasyon Parkur Sınavı
Sınava girecek olan adaylar sınav yerinde hazır bulunacaktır. Sınavın ilk günü 
sadece kadın adaylar sınava alınacaktır. Sınav giriş sırasını kaçıran aday ancak 
geçerli mazeretini belirten dilekçe ile başvurur. Sınav üst kurulu onay verirse 
sınava alınır. 
Sınav esnasında, bir önceki istasyon kurallara uygun bir şekilde 
tamamlandığında bir sonraki istasyona geçilir. İstasyonda hata yapıldığı 
taktirde kurallara uygun yapılana kadar istasyon tekrar ettirilir. 
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5.3. Koordinasyon Parkuru
Aday hazır olunca fotosel aralığından geçerek 
süreyi başlatır. 

1. İstasyon: Yön Değiştirme
Aday hunilerin arkasından hunileri 
düşürmeden geçer. Aday huniler arkasından 
geçerken herhangi birini düşürürse huniyi 
düzeltmek zorundadır. Herhangi bir huni 
arkasından geçmezse geri dönüp geçmediği 
yerden harekete devam etmelidir. Adaylar bu 
istasyonda aşağıda belirtilen diyagramdaki 
koşu yön işaretlerini takip etmek zorundadır.

2. İstasyon: Adımlama
Aday istediği ayakla başlamak şartıyla (sağ-sol 
veya sol-sağ) tüm dairelerin içine sırayla 
basmak zorundadır. Dairelerin içine basılmayan 
her adımda aday geri döndürülür ve basmadığı 
yerden devam eder.

3. İstasyon: Dikkat Temelli Top Taşıma
Her kasada 8 renkli ve 7 renksiz (gri) bölme 
vardır. Kasaların her biri 25cm*25cm 
ölçüsündedir. Renkler her iki kasada da farklı 
yerlere konumlandırılmıştır. Aday topu hangi 
taraftan ve hangi renkten aldıysa diğer taraftaki 
kasada, topla (2 numara hentbol topu) aynı 
renkte olan istediği bölmeye bırakabilir. Aday 
istediği toptan başlayabilir. Bütün toplar 
renklerine göre yerleştirildikten sonra bir diğer 
istasyona geçer.

4. İstasyon: Sıçrama Tahtası
Aday cimnastik sehpasından tek ve veya çift sıçrayarak başlayıp sağa sola olmak üzere toplam 6 sıçrama 
hareketini tamamlar. Adayın cimnastik sehpasından diğer tarafa geçerken cimnastik sehpasına basması ve 
tahtayı tutması hata olarak kabul edilir. Adayın hatalı yaptığı sıçrama sayısı istasyon sayısına dahil edilmeyip 
aday harekete kaldığı yerden devam eder.
 
5. İstasyon: Sprint 
Aday belirtilen alanda koşu yaparak bitiş noktasındaki fotosellerin arasından geçerek sınavı tamamlar. 
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5.4. Koordinasyon Parkuru için Önemli Uyarılar

Parkurun hem başlangıcı hem de bitişinde fotosel cihazı kullanılacaktır. 

Parkurun başlangıç ve bitiş süreleri fotosel yardımıyla otomasyon sistemince 
otomatik olarak belirlenir. Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran 
adayın kendisidir.

Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara kaydedilir.

Aday fotoselin bitiş aralığından geçerek koordinasyon parkurunu 
sonlandırmalıdır. Fotoselin altından veya üzerinden geçerek kronometreyi 
durduramayan adayların kronometreyi durdurdukları andaki süre geçerli 
olacaktır ve kendilerine bir hak daha verilmeyecektir. 

İstasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını 
dikkate almayan, bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı 
durduramayan adaylar diskalifiye edilir ve sınav değerlendirmesine alınmazlar.

Aday, başlangıç fotoselinin 100 cm gerisinde belirlenmiş alan içerisinden ve bir 
ayağı çizilen çizgiye basmış şekilde çıkış yapacaktır. 

Aday fotoselden geçerek koşuyu başlatır ve parkur sonundaki fotoselden 
geçerek koşuyu bitirir.

Yukarıdaki konular dışındaki durumlarda karar verme yetkisi özel yetenek sınav 
üst kuruluna aittir (diskalifiye etme, sınavı tekrarlama gibi).

ADAYLARIN ÇİVİLİ AYAKKABI KULLANMASI VE ÇIPLAK AYAKLA PARKURA 
GİRMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

5.5. Koordinasyon Parkuru Puanlaması ve Değerlendirilmesi
Kadın ve Erkek adaylar için koordinasyon parkuru kendi içinde ayrı ayrı 
değerlendirilir.

Koordinasyon parkurundan alınan dereceler, en yüksek puandan en düşük 
puana doğru sıralanır.

Parkur derecesine göre sıralamada birinci ve ikinci (en iyi ilk iki derece) olan 
adaylar tam puan (100) üzerinden değerlendirilecek ve bundan sonraki sıralama 
ikinci en iyi dereceden itibaren Tablo 4 ‘te belirtilen aralıklarla 1 puan azalarak 
devam edecektir. 

Koordinasyon parkuruna girmeyen adaylar değerlendirmeye dahil edilmezler. 

ÖRNEK HESAPLAMA İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU İNCELEYİNİZ.
*Bu tablodaki dereceler sadece örnektir. Gerçek puanlama katılan adayların 
parkur derecelerine göre bağıl hesaplanacaktır.

Derece (Saniye) PUAN

100

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

29:00 (Yapılan en iyi derece)

30:01 (Yapılan en iyi ikinci derece)- 30:20

30.21 - 30.40

30.41 - 30.60

30.61 - 30.80

30.81 - 31:00

31.01 - 31.20

31.21 - 31.40

31.41 - 31.60

31.61 - 31.80

31.81 - 32:00

32.01 - 32.20

Tablo 4. Örnek Koordinasyon Puanlama Tablosu*



Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre 
yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar, öncelikli 
tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer alabileceklerdir. Asil listede yer 
alan aday diğer bölüm listelerinde yer alamaz.
 

Kazanan öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanlığı’nın Uzmanlık Dalı 
Antrenörlük Uygulaması (Spor Branşı) 1-2 ve Rekreasyon Bölüm 
Başkanlığının Uzmanlık Alan 1-2 açtığı derslerden birini kabul etmek 
zorundadır. Öğrenci fakülte bölümlerinde bulunan kamp dersi katılım 
masraflarını karşılamayı kabul eder.

Bu kılavuzda belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün 
konularda 2022-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir. 

Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış, 
sınavdaki görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav 
disiplinini bozacak davranışlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav 
uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar, sınav üst kurulu 
kararıyla tüm sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal işlem 
yapılacaktır. Bu adaylar başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç edilecektir.

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

13

6. SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME 

Adaylar Antrenörlük Bölümünde, aşağıda yer alan sporcu özgeçmişi 
değerlendirme tablosundan, sadece en yüksek kategoriden tek bir puan alabilir.

Tablo üzerindeki değerlendirme ölçütleri ve puanları dışında ortaya çıkabilecek, 
öngörülememiş ve istisnai durumlarda, değerlendirme ve karar verme yetkisi, 
Sınav Üst Kuruluna aittir.

Sporcu/spor özgeçmiş puanı alacak belgeye sahip olan adaylardan, durumlarını 
belgelemeyenlerin veya sporcu/spor özgeçmişi belgesi olmayanların başvurusu 
kabul edilmeyecektir.

Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Puan Tablolarında yer alan olimpik branşlar ve 
olimpik olmayan branşlar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 
kabul edilen listeye göre değerlendirilecektir.

Aşağıda verilen bütün branşlar için başvuracak adayların lig seviyesi ve 
kategorisini belirten belgeyi onaylı ve ıslak imzalı üst yazı ile birlikte getirmeleri 
gerekmektedir. Lig kategorisi veya seviyesi bakımından isimlerin değiştirilmesi 
kapsamındaki güncellenmelerden federasyonlar sorumludur. Verilen belgelerde 
belirtilen lig seviyeleri eski ve yeni şeklinde belirtilmelidir.

Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Puan Tabloları aşağıda verilmiştir.

Olimpik Branşlar Olimpik Olmayan
Branşlar

Milli Sporcu Puan Tablosu

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonasında
ülkemizi temsil etmek

Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunlarında ve Balkan 
Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek

A Milli Olmak

Milli Takım Kamplarına Katılmış Olmak

B Milli Olmak / U20-U23 (Ümit, A2 Milli olmak)

C Milli Olmak /U14-U19 yaş gruplarında Genç Milli Olmak

100

90

80

70

60

50

70

60

50

40

30

Tablo 5. Milli Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu

Olimpik Branşlar Olimpik Olmayan
Branşlar

Bireysel Sporlar İçin Ek Puan Tablosu

Büyükler Türkiye Şampiyonalarında
ilk 3 dereceyi almış olmak

En üst Ligde yer almak

U16-U23 Yaş Grubunda Türkiye Şampiyonalarında
ilk 3 dereceyi almak

Okul sporlarında Türkiye Şampiyonalarında
ilk 3 derecede olmak

Büyükler Türkiye Şampiyonalarında 4-10. Olmak

U11-U15 Yaş Grubunda Türkiye Şampiyonalarında
ilk 3 derecede olmak

100

90

80

70

40

10

70

60

50

30

-

Branşlarında lisanslı sporcu olmak5

-

50

Tablo 6. Bireysel Sporlar için Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu

Not: Olimpik olmayan branşlarda sporcunun millilik belgesinde yer alan organizasyona 
en az 6 ülke katılmış olması gerekmektedir..

100

90

80

70

40

50

20

30

10

70

40

50

60

En üst Ligde yer almak

Birinci Ligde yer almak

İkinci Ligde yer almak

Üçüncü Ligde yer almak

BAL Lig de yer almak,
 Elit (Akademi) liglerinde yer almak

Liselerarası Türkiye Şampiyonasında
ilk üç dereceye girmiş olanlar

Bölgesel Gelişim (Akademi) liglerinde yer almak,
Bölgesel ligde yer almak

Plaj ve Futsal Liglerinde yer almak

Yerel amatör liglerin A takımında yer almak

Yerel amatör liglerin alt yaş kategori takımlarında yer almak

Branşında veya okul sporlarında lisanslı sporcu olmak
(3 adet onaylı müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur)

-

5

-

-

-

    Tablo 7. Takım Sporları için Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu

Olimpik Branşlar Olimpik Olmayan
Branşlar Takım Sporları İçin Ek Puan Tablosu



7. DEĞERLENDİRME

7.1. Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirilmesi
Adayların SÖP’ları adayın başvuru yaptığı ilgili tabloya göre puanlandırılır. Bu 
puanın Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Özel Yetenek Sınav puanına katkısı 
%60’tır. 

7.2. Koordinasyon Parkurunun Değerlendirilmesi
Kadınlar ve Erkekler ayrı olmak üzere; adayların koordinasyon dereceleri 
kılavuzda belirtilen örnekteki gibi puanlandırılır. Bu puanın Özel Yetenek sınav 
puanına katkısı Antrenörlük Eğitimi Bölümü için %40, Spor Yöneticiliği ve 
Rekreasyon Bölümü için %100’dür. Koordinasyon parkurunda elde edilen 
derecelerde en iyi %80 dilimine giren adayların (adayların lehine olacak şekilde) 
puanları hesaplanır, %20 diliminde kalan adaylar yerleştirme hesaplamasına 
dahil edilmez (Engelli ve Milli kontenjanlarına başvuranlar hariç). 
Değerlendirmeye alınacak adayların puanları aşağıdaki işlemlere göre 
hesaplanır. 

8. ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli 
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
• Ortaöğretim Başarı Puanı
• 2022-TYT Puanı (TYT)

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 kaydolan 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)

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 
yetenek sınavı sonucu kaydolan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan 
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 
olacaktır.
Millilik ve Engelli Adaylar için değerlendirme yöntemi bu kılavuzun MİLLİLİK 
KONTENJANI ve ENGELLİ ADAYLAR KONTENJANI bölümlerinde açıklanmıştır.
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Sınav Sonuçları ve Yedek Listesi www.yalova.edu.tr web adresinde ilan 
edilecektir. Ayrıca posta veya kargo ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 
Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların yerine, kılavuzda 
belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme 
yapılacaktır. Yedek listedeki adaylar ilanları kendileri takip etmek zorundadır. 
İlan edilen yedek liste başvuru tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar tüm 
haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 02.09.2022
Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi: 05.09.2022 saat 17:00’ye kadar.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil Adaylar: 12-14 Eylül 2022
Yedek Adaylar: 15-16 Eylül 2022

15 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) başvuru yapmayan yedek 
adayların yerine, sıralamaya giren diğer yedek adaylar 15 Eylül 2022 mesai 
saatinden sonra web sitemizden ilan edilecektir. Bu adaylar 16 Eylül 2022 
tarihinde kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır. 
Kesin Kayıt Yeri: Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.

11. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER9. SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

10. KESİN KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ BELGELER

Lise diplomasının aslı veya lise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın 
kayıp olması durumunda kayıp belgesinin aslı (Noter onaylı suretler ya da bu 
belgeler dışında hiçbir belge kabul edilmez)

2022 TYT Sınav Sonuç Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur) 

1 adet 4.5x6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Askerlik durumu sorgusu yapılamayan öğrencinin askerlik durumu belgesi

Adaylardan “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur 
ibaresi yazılı SAĞLIK KURULU RAPORU.      

NOT: Online başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerin aslı kesin kayıt 
işlemlerinde istenilmektedir. Yanlış beyanda bulunan adayların kesin kayıt 
işlemleri yapılmaz.

Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul 
edilmeyecektir. 
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