
 

 

 

 

T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL 

YETENEK SINAVI KILAVUZU 

 

 

 

 

 

TUNCELİ-2022



                                                                

                                                                                                          

 

2 

 

Spor; bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışma amaçlı yapılan fiziki bir aktivite 

olmanın dışına çıkmış, ülkelerin ve üniversitelerin vitrininde önemli bir tanıtım amacı, uluslararası 

alanda diplomatik bir faaliyet, sosyal, kültürel ve fiziksel olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde 

etkili bir yöntemdir. 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, 

Spor Yöneticisi, Antrenör ve Rekreasyon uzmanları yetiştirmek amacıyla, şeffaf ve hakkaniyet 

ölçüleri çerçevesinde yapılacak olan Özel Yetenek Sınav sistemi ile öğrenci alınacaktır. Nitelikli bir 

eğitim-öğretim süreci sonunda mezunlarımız, spor sektöründe öğretmen, antrenör ve yönetici gibi 

birçok alanında kendileri için istihdam şansını oluşturmuş olacaklardır. 

Ülkemize, bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek, bilimsel referansları 

temel düstur edinen, gücünü ve enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok değerli gençleri 

üniversitemizde görmek istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

 

Prof. Dr. Ubeyde İPEK  

                   REKTÖR 
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Değerli Öğrenciler, 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

dört yıllık bir eğitim kurumudur. 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında bölgemize, ülkemize ve 

dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek, bilimsel referansları temel amaç edinen gücünü ve 

enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok değerli öğrencileri fakültemizde görmek en büyük 

arzumuzdur.  

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine 40, 

Antrenörlük Eğitimine 40, Spor Yöneticiliğine 20, Rekreasyon bölümüne 20 olmak üzere 2022-2023 

Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavıyla toplam 120 öğrenci alınacaktır. Bu bölümlerden 

herhangi birisine girmek ve başarılı olmak sergileyeceğiniz fiziksel efor ve zihinsel becerilerinizi 

kullanabilme yeteneğinizden geçmektedir.  

Munzur Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin resmi internet sayfasında yayınlanan 

2022- 2023 Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nu dikkatli 

bir şekilde incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Sağlıklı ve başarılı bir sınav geçirmenizi temenni 

eder, üniversitem ve spor bilimleri fakültesindeki öğretim elemanlarım adına saygı ve sevgilerimi 

sunarım. 

                                                                                          Prof. Dr. Fulya BENZER 

                                                                           Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TANIMLAMALAR 

Üniversite: Munzur Üniversitesini, 

Rektörlük: Munzur Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü, 

Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu, 

Fakülte: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

Dekanlık: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını, 

Dekan: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını, 

Öğretim Elemanları: Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarını, 

Fakülte Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

Fakülte Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu, 

ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

ÖYS: Özel Yetenek Sınavını,  

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanının ÖSYM’nin belirlediği formülle ağırlıklandırılmasını, 

ÖYSY-P: Özel Yetenek Sınav Yerleştirme Puanını,  

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 

ÖSYS: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini,  

YKS: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını,  

TYT: YKS Temel Yeterlilik Testi Puanını, 

Sınav Üst Komisyonu: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı başkanlığında ve 

Dekan tarafından önerilen öğretim elemanlarından oluşan Özel Yetenek Sınavı’nı yürüten 

komisyonunu, 

Sınav Kayıt Bürosu: Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS Kayıt Bürosunu,  

Sınav İzleme Komitesi: Rektör, Rektör Yardımcılarından oluşan komiteyi, 
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YKS Kılavuzu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu, 

YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

Y-TYT puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını, 

2022 TYT PUANI (TYT-P): 2022 YKS 1. oturumunun en yüksek TYT puanını, 

YP (Yerleştirme Puanı): Adayın özel yetenek sınavında aldığı puandan elde edilen ÖYSP ile OBP 

ve TYT-P (2022-TYT Puanı), YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanması ile elde edilen 

kesin kayıt için sıralama puanını ifade etmektedir. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI  

➢ T.C.  veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 

 

➢ 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmiş ve 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden 

(TYT) en az 160 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan 

almış olmak,  

 

 

➢ 2021-TYT puanı 160 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-

TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 

2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını 2022 için kesinlikle 

kullanamayacaktır. 

 

➢ Ortaöğretim Kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi ve Özel Güzel Sanatlar ve Spor 

Liselerinden mezun olan adaylar için 2022 TYT’ den en az 150 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı 

(OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak gerekir. 

 

 

➢ Herhangi bir olimpik spor branşında milli olan sporcular için ise en az 150 puan (Ortaöğretim 

Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak, 

 

➢ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’ ne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2022 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için Y- TYT’ de 

en düşük 800.000’ inci başarı sırasına sahip olması gerekmektedir.  
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➢ Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış 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) 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. 

 

 

➢ Engelli adayların da (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)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-

TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının 

başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan 

formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 

 

➢ Bu sınav ÖSYM’ nin 2022 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak 

başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır. Özel yetenek sınavı süresince 

ortaya çıkacak bütün belirsizlikler ÖSYM’ nin 2022 YKS Kılavuzu esas alınarak çözülecektir. 
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SINAV TAKVİMİ 

Munzur üniversitesi özel yetenek sınav tarihleri 

Tablo 1: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takvimi 

FAALİYET TARİH 

Online Başvuru 15-21 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavı 22- 26 Ağustos 2022 

Parkur Derecelerinin Açıklanması 28 Ağustos 2022 

Parkur Derece Sonuçlarına İtirazlar 29-31 Ağustos 2022 

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 01 Eylül 2022 

Asil Adayların Kayıtları 02- 07 Eylül 2022 

Yedek Adayların Kayıtları 08-09 Eylül 2022 

2. Yedek Adayların İlanı (Kontenjan Dolmadığı 

Takdirde) 

09- Eylül 2022 Saat 19:00’dan Sonra 

2. Yedek Adayların Kayıtları 12-13 Eylül 2022 

3. Yedek Adayların İlanı (Kontenjan Dolmadığı 

Takdirde) 

13- Eylül 2022 Saat 19:00’dan Sonra 

3. Yedek Adayların Kayıtları 14-16 Eylül 2022 

Ders Kayıtları 12-28 Eylül 2022 

 

SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER 

1. Nüfus cüzdanı  

2. Sınav giriş belgesi aday tarafından imzalanmış olacak. (Sistemden alınacaktır)  

3. Milli sporcu belgesi. (Aslı ile birlikte fotokopisi) 

4. Sağlık raporu (Aslı ile birlikte fotokopisi) 
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5. Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi; Diploma veya geçici mezuniyet 

belgesinin okul müdürü tarafından ıslak imzalı olması gerekmektedir). 

6. Milli Sporcu Belgesi: Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı “A, 

B veya C sınıfı Milli Sporcu Belgesi” (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 

milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) 

uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.)   

7. Sağlık Raporu: Sağlık raporu sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan 

(Aile hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “Spor 

yarışmalarına ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” 

ibareli olması gerekir. 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

ONLİNE BAŞVURU 

Online kayıtlar, adayın kendisi tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

https://munzur.edu.tr  internet adresinden yapılacaktır. Adayların 21 Ağustos 2022 tarihi saat 

23:59’a kadar internet üzerinden online başvurularını yapmış olmaları gerekir. Otomasyon üzerinden 

başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonrasında çıktısını aldıkları, kendilerine ait başvuru formunu 

imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik 

kontrolü memuruna teslim edeceklerdir. 

*Online başvuru esnasında adayların eksik veya yanlış veri girişi yapmaları durumunda 

sorumluluk adaylara aittir. 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

Fakültemiz bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük 

Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerine Tablo 1’de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. 

 

 

 

 

 

https://oys.munzur.edu.tr/sbf
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Tablo 1: SBF Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı 

 

Bölümler 

 

Kontenjanlar 

 

Erkek 

 

Kadın 

Engelli 

Kontenjanı 

Kadın 

Engelli 

Kontenjanı 

Erkek 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

40 25 15 2 2 

Antrenörlük Eğitimi 40 25 15 2 2 

Rekreasyon 20 10 10 1 1 

Spor Yöneticiliği 20 10 10 1 1 

Genel Toplam 120 70 50 6 6 

➢ Adaylar fakültemiz bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine veya hepsine 

birden müracaat edebilirler.  

➢ Adaylar online kayıttan sonra hiçbir şekilde bölüm sıralamasında değişiklik yapamazlar. 

➢ Adayların bölüm tercih sıralaması göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılacaktır. 

➢ Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

➢ Bölümlere ayrılan kontenjanlardan engelli kontenjanları (kadın, erkek) boş kaldığı durumda bu 

kontenjanlar öncelikle kadın öğrenci kontenjanlarına, kadın öğrenci kontenjanlarının da boş 

kaldığı durumda ise bu kontenjanlar erkek öğrenci kontenjanına aktarımı sağlanacaktır. 

➢ Her bölüme ayrılan kadın öğrenci kontenjanları da boş kaldığı takdirde bu kontenjanlar erkek öğrenci 

kontenjanına aktarılacaktır. Erkek öğrenci kontenjanı boş kaldığında ise kadın öğrenci kontenjanına 

aktarılacaktır. 

 

SINAV YERİ VE TARİHİ 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak öğrencileri belirlemek 

amacıyla Özel Yetenek Sınavı Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor 

Salonunda 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.  Özel Yetenek Sınavı 22 Ağustos 

2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.  Hangi adayın hangi tarihte sınava gireceği aday 

başvuru sıra numarasına göre belirlenecek ve 19-20 Ağustos 2022 tarihlerinde üniversitemiz 

web sitesi ve spor bilimleri fakültesi web sitesi üzerinde ilan edilecektir. 
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SINAVIN UYGULANIŞI 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarına öğrenci alınması aşamasında, 

yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme yöntemi kullanılacaktır.  

 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjan 

öğrencilerini belirlemek amacıyla 3 istasyondan oluşan (Şekil 1) temel beceri parkuru özel yetenek 

sınavı düzenlenecektir. Parkur şekli ölçekli olmayıp, parkurun daha iyi anlaşılması için bilgilendirme 

amacıyla konulmuştur.  

Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan düz tişört ile 

katılacaktır. 

 

ENGELLİ ADAY BAŞVURU KOŞULLARI  

➢ 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. 

➢ Engelli adayların da (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)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-

TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının 
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başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan 

formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 

➢ Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.  

➢ Engelli sporcuların komisyon tarafında yapılacak değerlendirme sınavına başvurabilmeleri için 

son beş yıl içerisinde en az 3 (üç) yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri 

şarttır. 

➢ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına istinaden her bir 

programın toplam kontenjanının %10 ‘u engelli adaylara ayrılmıştır. 

➢ 2014/5780 sayılı Yönetmelik Madde 4- ç) Engelli; “doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, 

ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk (%40) veya üzerinde 

ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile 

belgeleyenleri” ifade etmektedir. Bu yönetmeliğe göre Fakültemize engelli kontenjanlarına kabul 

edilebilecek engelli adayların en az % 40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması gerekmektedir.  

Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan düz tişört ile 

katılacaktır. 

 

ÖNEMLİ KONULAR 

➢ Her aday kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır. 

➢ Adaylar sınav tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır. Kendi numara sırasına göre sınava 

katılmayan ve numarası anons edildiği halde sınav yerinde bulunmayan adaylar mazeretlerini 

dilekçe ile bildirmeleri ve üst komisyonun onay vermesi durumunda daha sonra sınava 

katılabilirler. 

➢ Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş 

belgesi ile birlikte, nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerlilik süresi devam eden 

pasaport, Nüfus Müdürlüğü’nden verilen ıslak imzalı geçici kimlik belgesi veya ehliyet gibi özel 

kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. 

➢ Sınav derecelerinin geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlatılması ve 

durdurulması gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin durması için adayın vücudunun tamamının 

bitişteki iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayın bitişteki iki kapı arasından geçmemesi, 
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yanlarından, alttan veya üstten geçmesi durumunda sistem durdurulmadığından elektronik süre 

ölçer çalışmaya devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur. Eğer süre 

durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki test süresi adayın 

derecesi olarak kayıt altına alınacaktır. 

➢ Gerekli hallerde sınav ile ilgili, tarih, yer ve uygulama değişikliğinde sınav üst komisyonu tam 

yetkilidir. Sınav öncesinde veya sınav esnasında yapılan değişiklikler adaylara duyurulur. Adaylar 

yapılan değişikliklere itiraz edemez. 

➢ Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği 

kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 

➢ Özel Yetenek Sınavı kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Adayların aileleri veya yakınları sınav 

sürecini https://munzur.edu.tr internet adresinden canlı olarak izleyebilir. 

➢ Sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz ve adaya daha 

sonra sınava girme hakkı verilmez. 

➢ Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar 

(sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya 

fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav düzeneğine ve malzemelerine zarar verme vb. 

durumlar) komisyon kararı ile sınavdan ihraç edilir. Bunun yanında aday hakkında yasal işlem 

başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir. İhraç edilen adayın 

yerleştirme puanı hesaplanmayacak olup hiçbir şekilde sıralamaya dahil edilmeyecektir. 

➢ Sınava giren adaylara bir hak verilir. Sınavlarda parkuru tamamlamadan kendi isteği ile sınavı 

bırakan (terk) adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) tekrar bir hak verilmez. 

➢ Sınavda elektronik süre ölçerin kaydettiği dereceler özel yetenek sınav programına aktarılır ve 

değerlendirmeler bu program tarafından yapılır. 

➢ Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

➢ Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst komisyonunun kararları geçerlidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI 

 Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ÖYS aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilecektir.  

 

TEMEL BECERİ PARKURU 

1. Koşu: Adayın belirlenen antrenman hunilerinin etrafından, parkur görselinde gösterildiği yönde 

koşması gerekmektedir. Adayın dönüşleri belirlenen bölgede yapmaması durumunda adaya ikazda 

bulunulacaktır. Adaya hata yaptığı nokta sınav anında, sınav görevlisi tarafından gösterilecek ve aday 

parkura o noktadan devam edecektir. Aday yapılan ikazları dikkate almadan parkuru tamamlarsa 

diskalifiye olacaktır. Adayın, antrenman hunilerini devirmesi durumunda devrilen her antrenman 

hunisi için +2 saniye zaman cezası uygulanacaktır. 

2. Slalom Geçişi: Aday, parkur görselinde de gösterildiği gibi çapraz bir şekilde dizilmiş 8 adet 

slalom çubuğundan geçmek zorundadır. Aday slalom istasyonuna parkur görselinde gösterilen yönde 

girmek zorundadır. Adayın slalom istasyonuna parkur görselinde gösterildiği gibi girmemesi 

durumunda, adaya sınav anında, sınav görevlisi tarafından istasyonda hata yaptığı yerden devam 

etmesi yönünde ikazda bulunulacaktır. Aday yapılan ikazları dikkate almadan parkuru tamamlarsa 

diskalifiye olacaktır. Adayın slalom çubuklarını devirmesi durumunda devrilen her slalom çubuğu 

için +2 saniye zaman cezası uygulanacaktır.  

3. Top Taşıma: Aday iki adet 4 kg, bir adet 3 kg ağırlığındaki toplamda 3 adet sağlık topunu dolu 

olan kasadan (bir önceki adayın taşıdığı kasadan diğer kasaya) boş olan kasaya taşıyacaktır. Adayın 

top taşıma istasyonunu yapmaması ya da toplardan üçünün de adayın taşıdığı kasada olmaması 

durumunda adaya ikazda bulunulacaktır. Aday yapılan ikazı dikkate almadan parkuru tamamlaması 

durumunda diskalifiye edilecektir. 

• Temel beceri parkurunu erkek adaylar 50,00 sn ve üzerinde kadın adaylar 60,00 sn ve üzerinde 

tamamlarsa aday diskalifiye edilir.  

• Diskalifiye edilen adayların temel beceri parkur puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.  

• Adayların sıralamaya dahil olabilmesi için özel yetenek sınavına girmeleri mecburidir. 
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TEMEL BECERİ SINAV PARKURU 

 

Şekil 1. Temel Beceri Parkur   

ÖNEMLİ NOT: Adaya tek hak verilecektir. 
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ENGELLİ ADAY SINAVI 

➢ Engelli sporcuların özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için son beş yıl içerisinde en az 3 (üç) 

yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri gerekmektedir. 

➢ Engelli adayların sıralamaya dahil olabilmesi için engelli aday sınavına girmeleri mecburidir. 

ENGELLİ ADAY SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1.Kriter-Millilik ve Aktif Sporculuk: 

 -A Millilik    : 20 puan  

- B Millilik    : 15 puan  

- C Millilik    : 10 puan  

- 3 yıl Aktif Sporculuk  : 5 puan 

- Belge Yok    : 0 puan 

2. KRİTER-Adayın engel derecesine göre bölüm programlarına yatkınlıkları:  

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Bölüm programlarının içerik ve düzeyine uygun olup, 

eğitimini olumsuz yönde etkilemez  : 20 puan   

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, bölüm programlarının içerik ve düzeyine uygun olmadığı 

için, eğitimini olumsuz yönde etkiler  :  0 puan  

3. KRİTER-İletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği:  

Sözel ve görsel iletişime açık    : 20 puan   

Sözel iletişime yetersizliği, görsel iletişime açık  : 10 puan  

Görsel iletişim yetersizliği, sözel iletişime açık  : 5 puan  

Sözel ve görsel iletişime kapalı    : 0 puan  

 

Not: Engelli adaylar yukarda belirtilen kriterlerden herhangi birinden sıfır (0) puan almaları 

durumunda engelli aday sınav komisyonunca sınav değerlendirme sistemi ve yerleştirme 

işlemlerine dâhil edilmeyecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

➢ Sınav verileri otomasyon sistemine aktarılacak ve değerlendirmeler otomasyon sistemi tarafından    

yapılacaktır. 

➢ Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2021 veya 2022 YKS 1. 

Oturum TYT puanlarından hesaplanan Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralanarak asil ve yedek aday listeleri oluşturulur. 

➢ Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, Özel Yetenek Sınavı Puanı yüksek 

olan adaya öncelik tanınır. Bu puanın da eşit olması halinde öncelikle TYT puanı sonrasında 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yüksek olan adaya öncelik tanınır. Söz konusu listeler, sırasıyla 

sınav üst komisyonu, dekanlık ve rektörlük makamı oluru alınarak üniversitemiz resmi internet 

sayfasında ilan edilir. 

➢ Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, “2022 Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’nda” belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.  

 

HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME 

➢ Hesaplamalar yapılırken 2022 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 6. 

maddesinde açıklanan bilgiler dâhilindeki formüller uygulanır. 

(Bakınız:  https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf) 

 

Not: Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı olarak 

değerlendirilirler. Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir kadın aday ise diğer kadın 

adaylar ile rekabet edecektir. (* Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında 

yapılır.) 

 

1) Derecelerin Standart Puana Çevrilmesi: ÖYSP ( Özel Y e t e n e k S ı n a v P u a n ı ) 

hesaplanmadan önce adayların test parkurundan aldıkları dereceler standart puanlara çevrilir. 

Bunun için önce adayların Test Parkuru derecelerinin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanır 

(erkek ve kadın adaylar ayrı olarak). Daha sonra aşağıdaki formül uygulanarak her adayın Test 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf)
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Standart Puanı hesaplanır. (Test süresi daha düşük olan aday daha başarılı sayılır.) 

 

 

 

2) Standart Puanın Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi: Yukarıdaki formül ile elde edilen standart 

puanların (Test SP) aşağıda belirtilen formül ile yüzlük sistemdeki karşılığı bulunur. 

 

Buna göre testi en iyi derece ile bitiren aday veya adaylar 100 (yüz) puan, en kötü derece ile bitiren 

aday veya adaylar ise 0 (sıfır) puan almış olacaktır. Adayların almış olduğu bu puan aynı zamanda 

adayın özel yetenek sınav puanını (ÖYSP) ifade eder. 
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YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI 

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-P) 

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) 

 

ENGELLİ ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI 

➢ Engelli adayların sıralamaya dahil olabilmesi için özel yetenek sınavına girmeleri mecburidir. 

➢ Engelli adaylar için tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı 

olarak değerlendirilirler. Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir kadın aday ise 

diğer kadın adaylar ile rekabet edecektir. 

➢ Kadın ve erkek engelli adayların yerleştirme puanları (YP) adayların değerlendirme 

kriterlerinden aldıkları puanların toplamlarından oluşmakta olup kadın ve erkek engelli adayların 

aldığı puanların ayrı ayrı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak asil ve yedek aday listeleri 

oluşturulur. 

➢ Engelli Aday Yerleştirme Puanı Hesaplaması YP = K1 + K2 + K3 

K1= 1 nolu kriterden elde edilen puan 

K2= 2 nolu kriterden elde edilen puan 

K3= 3 nolu kriterden elde edilen puan 
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➢ Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde İletişim/algı/kendini ifade edebilme 

yeteneği kriterinden en yüksek puan alan aday kayıt önceliği hakkına sahiptir. 

 

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI 

➢ 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan ÖYS’nın tamamlanması ve parkur derece 

sonuçlarına itiraz olması durumunda itirazların Sınav Üst Komisyonu tarafından değerlendirilmesi 

sonucunda ortaya çıkacak kesin sonuçlar 01 Eylül 2022 tarihinde üniversitemiz resmi internet 

sayfasında*, Spor Bilimleri Fakültemiz resmi internet sayfasında** ilan edilecektir. Adaylara 

ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ 

niteliğindedir. 

*https://www.munzur.edu.tr/ 

** https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx 

➢ Yerleştirme sonuçları ile ilan edilen asil listede yer alan adaylar, sınavı ve kayıt hakkını kazanmış 

sayılır. 

➢ Tüm yerleştirme aşamaları, adayların yerleştirme puanlarına göre, en yüksek yerleştirme puanına 

(YP) sahip adaydan başlayarak ve adayların yerleşmek istedikleri bölümlere dair tercih önceliğine 

göre esas alınarak gerçekleştirilecektir. 

 

PARKUR DERECELERİNE VE SINAVA İTİRAZ 

➢ Parkur derecelerine resmi itirazlar için (29-31 Ağustos 2022); “Munzur Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe 

ve T.C. Vakıflar Bankası Tunceli Şubesi TR36 0001 5001 5800 7296 8092 59 nolu IBAN’a 

200,00 TL yatırdığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav İtirazı” ibareli dekontla 

birlikte başvurulur. 

➢ Sınav bitiminde, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme programına kaydedilir ve 

adaylar için hesaplanan standart puanlar ilan edilir. Adaylar, kendi derecelerini takip ederek 

yanlışlık olduğu düşünülen konudaki itirazını bir dilekçe ve banka dekontu ile birlikte sınav üst 

komisyonuna iletebilir. 

➢ Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilir. Adayların kendisi dışında bir 

başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. Müracaatlar adayın kendi sınav bitimini takiben 

https://www.munzur.edu.tr/
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yapılabilir. Yerleştirme sonuçlarının ilan tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye 

alınmaz. 

➢ Özel Yetenek Sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi (geri dön, düzelt 

vb.) kararına uymayan ve devam eden adaylar diskalifiye edilir ve itiraz hakkı verilmez. 

➢ Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulaması 

Sınav Üst Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek itiraz karara bağlanır 

ve adaya bildirilir. 

➢ İtiraz ücretleri hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAYIT İŞLEMLERİ – SINAV KOMİSYONLARI GÖREVLENDİRMELER 

ASİL KAYIT İŞLEMLERİ 

➢ Adaylar, Üniversitemiz resmi internet sayfası, Fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilen 

tarihlerde kazandıkları bölüme kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. 

➢ Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayda gelmeden önce Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından istenecek evrakları tamamlayarak kayıt esnasında vermek zorundadır. 

➢ Kayıt hakkı kazanan adaylar, Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takviminde belirlenen 

tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Bürosuna “Şahsen Başvurmak” suretiyle kayıtlarını 

yaptırır. 

➢ Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takvimine uygun sürelerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt 

hakkını kaybeder.  

➢ Adayların kayıt ile ilgili süreçleri Munzur Üniversitesi ana sayfası olan www.munzur.edu.tr 

internet adresinden takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.    

  

BOŞ KONTENJANLARIN ve YEDEK ADAYLARIN KAYDI 

Asil kayıt işlemleri sonunda kayda gelmeyen adaylar sebebiyle bölüm kontenjanlarının dolmaması 

durumunda ek yerleştirme işlemleri ile bu boş kontenjanlar 08-16 Eylül 2022 tarihleri arasında 

yeniden doldurulacaktır. Ek Yerleştirme işlemleri sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek 

adaylar Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birimine “Şahsen Başvurmak” suretiyle 

kayıtlarını yaptırırlar. 



                                                                

                                                                                                          

 

23 

 

ÖZEL YETENEK SINAVINDA GÖREVLENDİRMELER 

➢ ÖYS Dekanlık tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları ve idari personel tarafından 

yürütülür. 

➢ Rektörlük gerekli gördüğü takdirde ÖYS Sınav İzleme Komitesi kurar. 

 

SINAV ÜST KOMİSYONU 

Sınav Üst Komisyonu, Dekan başkanlığında ve Dekan tarafından önerilen öğretim elemanlarından 

oluşur ve aşağıdaki görevleri yürütür: 

➢ ÖYS’de en yetkili organdır, 

➢ ÖYS programını oluşturur, adayların sınavlarında yer ve zamanı belirler, 

➢ ÖYS ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları verir. 

 

SINAVDAN İHRAÇ DURUMU 

➢ Adayların veya yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine ve diğer adaylara 

sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin 

yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar vermeleri, jüri üyelerine, 

görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan ihraç 

edilecektir. İhraç edilen adayın yerleştirme puanı hesaplanmayacak olup hiçbir şekilde sıralamaya 

dahil edilmeyecektir. İhraç edilen aday hakkında sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu 

olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir. 

 

SINAV İZLEME KOMİTESİ 

➢ Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bir rektör yardımcısı başkanlığında veya görevlendirilecek bir 

profesör başkanlığında üç öğretim üyesinden müteşekkil bir kurul ile ÖYS’yi izler. 

➢ Sınav İzleme Kurulu yürütülmekte olan ÖYS’ye müdahale etmez, görüş öneri ve düşüncelerini bir 

rapor ile rektörlüğe sunar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK, KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

YÜRÜRLÜK 

Bu yönerge Munzur Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME  

Bu yönergeyi Munzur Üniversitesi Rektörü Yürütür. 

 

     

Doç. Dr. Süreyya Yonca SEZER     

Rekreasyon Bölüm Başkanı     …………………………….. 

 

  

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAKAR 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı …………………………….. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak DEMİR 

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı    …………………………….. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ALBAYRAK 

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı    …………………………….. 

 

 

 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Tüm Adaylara 

Başarılar Diler… 


