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BÖLÜM I 

2022 yılı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kontenjanları, Sınav Takvimi (Ön-Kayıt, Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Sonuçların İlanı) 

Tablo 1. Kontenjanlar 

Programlar Erkek Kadın Milli Sporcu Engelli Aday Toplam Kontenjan 

Antrenörlük Eğitimi 23 14 8 5 50 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
18 12 6 4 40 

Spor Yöneticiliği 19 14 7 5 45 

Her bir programın toplam öğrenci kontenjanının %15’i milli sporculara %10’u engelli adaylara ayrılmıştır. Milli sporcuların ve engelli 
adayların değerlendirmeleri kendi aralarında yapılacaktır. Engelli adayların değerlendirilmeleri ve kontenjan bilgileri Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Milli sporcuların değerlendirmeleri ve kontenjan bilgileri Tablo 4’te gösterilmiştir. Milli sporcu ve engelli kontenjanının dolmaması durumunda 

boş kalan kontenjanlar ilgili bölümlere aktarılacaktır. Kontenjanı boş kalan programlarda kadın ve erkek adayların kontenjanları arasında aktarım 
yapılabilir.  

Tablo 2. Sınav Takvimi 

Başvuru 

 

01–11 Ağustos 2022 tarihleri arası çevrimiçi (online) sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

Başvuru işlemlerinin ardından sınava girebilecek adayların sınav gün ve saatleri 11 Ağustos 2022 tarihinde 

saat 17:30 itibariyle http://aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

Başvuru Kesinleştirme  
Adayların sınava girecekleri gün Bölüm II’de belirtilen belgeleri teslim etmeleri halinde kesin başvuruları 

kabul edilecektir. 

Sınav Tarihleri 
15 – 19 Ağustos 2022 tarihleri arası gerçekleştirilecektir.  

Engelli adaylar 19 Ağustos 2022 tarihinde sınava alınacaktır. 

Sonuçların ilanı Sınav sonuçlarının ilanı ve öğrencilerin programlara yerleştirilmeleri ile ilgili takvim Bölüm VII’de 
gösterilmiştir.  

Sınav Yeri Aksaray Üniversitesi Kampüsü, Aksaray Üniversitesi Atletizm Stadyumu, Aksaray Üniversitesi Merkez 

Kampüs Bahçesaray 
Mahallesi 68100 Aksaray 

QR KODU: 

 

Kayıt Kayıtlarla ilgili bilgiler Bölüm IX’da verilmiştir. 

- Özel Yetenek Sınav Komisyonu sınav takvimi ile ilgili değişiklik yapmaya yetkilidir.  

- İlan edilen kontenjanlar üzerinde YÖK tarafından bir güncelleme yapılması durumunda, YÖK tarafından güncellenen kontenjanlar geçerli 
olacak ve sayılar revize edilecektir. 

- Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü işlem için Aksaray Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin web sayfası takip edilmelidir.  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PC/Downloads/sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr
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BÖLÜM II 

Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları 

1) T.C. vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak, 

2) Lise veya dengi okul mezun olmak, 

3) Terör nedeniyle herhangi bir ceza almamış olmak, herhangi bir eğitim kurumunda 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak, 

4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Y-TYT sıralamasında 

ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer alması gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının Engelli ve Milli Sporcu 

kontenjanına başvuracak adaylarda da ilk 800.000 (sekizyüzbin) şartı aranmaktadır.  

5) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programları için başvuru yapacak adayların 2022 TYT puanlarının en az 160 (yüzaltmış) 

olması gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programlarına Milli Sporcu kontenjanından başvuru yapacak 

adaylarında 2022 TYT sınavından en az 160 (yüzaltmış)  puan alması, engelli kontenjanına başvuru yapacak adayların ise en az 100 

(yüz) puan alması gerekmektedir. 

6) 2021 dönüştürülmüş nihai sınav puanı ile başvuru yapacak adayların Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programları için TYT’den 

en az 160 (yüzaltmış) puan, engelli adaylarda ise TYT’den en az 100 (yüz) puan alma şartı aranmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programına başvuracak tüm adayların Y-TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer alması 

gerekmektedir.   

Başvuru Kesinleştirme 

1) Başvurularını sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr  adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapan tüm adayların sınava girecekleri gün gerekli 

belgeleri Rıza Kayaalp Spor Salonundaki başvuru masasına şahsen teslim ederek başvurularını kesinleştirmeleri gerekmektedir.  Başkası 

tarafından teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar sınav giriş belgelerini 

ve sınav tişörtlerini alacaklardır.  

2) Sınava girecek adayların web sayfasında ilan edilen sınav saatinden en az bir saat önce başvuru masasına evraklarını teslim etmeleri 

gerekmektedir.  

3) Spor özgeçmiş puanı talebi olan adayların FORM 1 ile birlikte spor özgeçmişine ait belgeleri başvuru kesinleştirme esnasında teslim 

etmeleri gerekmektedir.   

Başvuru Kesinleştirme İçin Gerekli Belgeler 

1. Adayın 2022 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği. 

2. T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı ya da T. C. Kimlik Kartı’nın önlü arkalı bir adet fotokopisi. 

3. Lise diplomasının onaylı fotokopisi ya da e-devletten alınacak mezuniyet durumunu gösterir belge. 

4. Sağlık Beyan Formu (Form 2) 18 yaşından küçük adayların sağlık beyan formu yasal velisi tarafından imzalanmalıdır. 

5. Spor özgeçmişi puanı talep eden adaylar Spor Özgeçmişi Puan Talep Formu (Form 1) ile birlikte Tablo 5a ve 5b’deki branş ve 

kategorilerden puan talep ettikleri belgeleri getirmeleri gerekir. 

6. Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adayların milli sporcu olduklarını gösteren millilik belgelerini ve kendi aralarındaki sıralamanın 

yapabilmesi için katılmış oldukları uluslararası müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı belge veya belgeleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir.  

a) Milli Sporcu kontenjanına başvuran adaylar ile ilgili tüm işlemler, 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılacaktır. KKTC uyruklu adayların Milli 

Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir. 

b) 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 

11. Maddesine istinaden; “Millî sporcu belgesi Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin 

iş ve işlemlerin GSB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre GSB bilişim sistemi üzerinden yapılması zorunludur” ibaresi dikkate 

alınır. 

Engelli Adayların Başvuru ve Sınav İşlemleri  

1. Engelli adaylar için ayrılan kontenjana TYT puanı 100 ve üzerinde olan “engelli sağlık raporunda” (bedensel engelli, görme engelli, işitme 

engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel durumlarını belgelemeleri istenmektedir.   

file:///C:/Users/PC/Downloads/sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr
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2. Adaylar engel durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu“ ile belgelemeleri gerekmektedir. Ancak, bir üniversite veya devlet 

hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel durumları, Sınav Kurulu tarafından 

incelenecektir. Bununla birlikte, engelli raporlarının geçerli sayılabilmesi için Sınav Başvuru tarihinden önce alınmış olması gerekir. Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde verilen derslerin önemli bir bölümünün şiddetli fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli 

fiziksel aktivite yapmayı engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.  

3. Engelli adayların sınav uygulamasında “el kavrama kuvveti” ölçümü yapılacaktır. El kavrama kuvveti el dinamometresi ile ölçülecektir. 

Ölçüm esnasında aday düz arkalı bir sandalyeye oturur ve dinamometreyi vücuduna temas ettirmeden bütün gücüyle sıkar. Ölçüm sonucu 

kilogram cinsinden kaydedilir. Aday istediği eli tercih edebilir. Her bir adaya 2 (iki) hak verilecektir. Adayın en iyi derecesi dikkate alınacaktır. 

Kadın adaylarda 25 kg ve altı, erkek adaylarda ise 40 kg ve altı diskalifiye edilir. 

Tablo 3. Engelli Adaylara ait Kontenjanların Dağılımı 

Programlar Kadın Erkek Toplam 

Antrenörlük Eğitimi 2 3 5 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 2 4 

Spor Yöneticiliği 2 3 5 

 

 

BÖLÜM III 

Sınav Giriş Belgesi 

Adaylara sınavlarının olduğu gün yapılacak başvuru kesinleştirme işlemleri sırasında fotoğraflarının yer aldığı “Sınav Giriş Belgesi”  

verilecektir. Tüm adayların bu belgenin yanı sıra kendilerine ait T. C. Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartlarını da yanında bulundurmaları 

gerekmektedir. Sınav giriş belgesini ve kimlik belgesini yanında bulundurmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

Sınav Kıyafeti 

1) Sınav giriş belgesini alan adaylara üzerinde aday numaralarının yazılı olduğu 2022 yılı özel yetenek sınavı için hazırlanan tişört 

verilecektir. 

2) Adaylar, özel yetenek sınavında bu tişörtü giymek zorundadır. Sınav için verilen tişörtler adayların parkuru tamamlamasından sonra 

geri alınacaktır.  

3) Adayların tişört dışında giydikleri spor kıyafetleri; spor dalına özgü, sınav ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

Sınav yetkilileri kıyafetini uygun bulmadıkları adayları sınava almayabilirler. 

Özel Yetenek Sınavına Ait Genel Hususlar 

1) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programlarına başvuran tüm adaylar için aynı sınav 

sistemi uygulanacaktır. 

2) Başvuru koşullarını sağlaması halinde adaylar üç program için de tercihte bulunabilir.    

3) Her bir adaya tercih ettiği program ya da programlar dikkate alınmaksızın özel yetenek sınavında 2 (iki) hak verilecektir. Adayın en iyi 

derecesi dikkate alınacaktır. 

4) Özel Yetenek Sınavı tamamlandıktan sonra spor özgeçmiş puanı talebinde bulunan adayların spor özgeçmiş puanları ilan edilecektir. 

İlanı takip eden ilk iş gününden itibaren mesai saatleri içerisinde adaylar spor özgeçmiş puan sonuçlarına 1 (bir) gün süresince itirazda 

bulunabilir. İtiraz işlemleri ile ilgili açıklamalar Bölüm VII’de belirtilmiştir. 

5) Milli kontenjanına başvuran adaylar Özel Yetenek Sınav Parkuruna girmeyecektir. Tablo 4’te verilen puanlama sistemine göre kendi 

aralarında sıralanacaktır. Bu puanlar adayın özel yetenek sınav puanı olarak değerlendirilecektir. 

6) Sınav programı, sınav başlamadan önce Aksaray Üniversitesinin ve Spor Bilimleri Fakültesinin web sayfasında ilan edilecektir. Adayların 

web sayfasından sınav günü ve saatlerini takip etmesi gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte sınava gelmeyen aday tekrar sınava alınmaz. 

Sınava gelmeyen adaylar, daha sonra sınava girmek için başvuruda bulunamazlar.  

7) Müracaat esnasında ibraz edilen belgeler başvuru kesinleştirme işlemi sırasında değerlendirilecektir. İbraz edilen belgelerin doğruluğu, 

başvuru yapan aday tarafından imzalanarak beyan edilecektir. Doğruluğu olmayan belge ile yapılan başvurularda adaylar her türlü yasal 

sorumluluğu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

8) Özel yetenek sınavı ile ilgili hususlar özel yetenek sınav parkuru bölümünde açıklanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

Özel Yetenek Sınav Parkurunun Değerlendirilmesi 

1) Özel yetenek sınav parkuru için alınan dereceler, kendi içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Sıralamada birinci ve 

ikinci sırada yer alan adaylara tam puan verilecektir. Tam puanlar 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. 

2) Özel Yetenek Sınav Parkuru Puanlama Sistemi: Adaylardan en iyi ilk ikisinin (2) derecesi 100 puan olarak kabul edilecek ve sonrasında 

her 10 (on) salise de 1 (bir) puan azalarak puanlama devam edecektir. 

    Örnek: 

50.00 –50.09sn 100 puan 

50.10 –50.19sn 99 puan 

50.20 –50.29sn 98 puan 

50.30–50.39sn 97 puan şeklinde devam edecektir 

 
3) Adayların özel yetenek sınav parkurundan elde ettikleri en iyi derece puanlanacaktır. Daha sonra adayın var ise spor özgeçmiş  puanı 

eklenecektir. Adaylar bu iki bölümden en fazla 200 tam puan alabileceklerdir. Adayların özel yetenek sınav puanları bu şekilde 

belirlenecektir.  

4) Yerleştirme puanı; adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), TYT ve OBP puanlarından oluşacaktır. Yerleştirme puanın hesaplanması 

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir. Yerleştirme puanına ait bilgiler Bölüm VI’da verilmiştir.   

 

Tablo 4. Milli Sporcu Değerlendirme Tablosu ve Kontenjan Bilgileri  

Millik Kategorileri Puan 

Olimpiyatlarda yarışmak 50 

Olimpik spor branşlarında Dünya şampiyonalarında yer almak ve A Kategori Millilik Belgesine sahip olmak 
40 

Olimpik spor branşlarında Avrupa şampiyonalarında yer almak ve A Kategori Millilik Belgesine sahip olmak 
35 

Olimpik spor branşlarında B Kategori Millilik Belgesine sahip olmak 30 

Olimpik olmayan spor branşlarında A Kategori Millilik Belgesine sahip olmak 20 

Olimpik olmayan spor branşlarında B Kategori Millilik Belgesine sahip olmak 10 

                                 Milli Sporcu Kontenjan Bilgileri 

Program adı Takım Sporları Bireysel Sporlar Toplam 

Antrenörlük Eğitimi 4 4 8 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3 3 6 

Spor Yöneticiliği 4 3 7 

Açıklamalar 

- Birden fazla belgesinin olması halinde adayın puanladığı kategori dikkate alınacaktır.  

- Adaylar sadece bir kategoriden puan alabilirler. 

- 2017 yılından önce alınan Millilik Belgeleri kabul edilmeyecektir. 

- İlgili kontenjanlar takım ve bireysel spor branşları olarak ayırılacak ve milli sporcu adaylar, spor branşları doğrultusunda ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. 

- Milli sporcu adaylara ayırılan kontenjanların dolmaması durumunda kontenjanlar bir diğer alana aktarılacaktır.  
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BÖLÜM V 

Spor Özgeçmişinin Puanlanması  

1. Spor Özgeçmiş Puanı talep edecek adayların spor özgeçmişlerine ait belgeleri sınav günü yapılacak başvuru kesinleştirme işlemleri 

esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.  

2. Spor özgeçmişi talebinde bulunan adayların Form 1’i doldurmaları gerekmektedir.  

3. Adaylar son 5 (beş) sezondan (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) herhangi birinde Tablo 5a ve 5b’deki 

branş ve kategorilerden puan talep edebilirler. Belirtilen şartların bir sezon içerisinde sağlanması gerekmektedir. Spor Özgeçmişine 

ait Tablo 5a ve 5b’de yer alan branşlar ve kategoriler dışındaki belgeler geçersiz sayılacaktır. 

4. Adaylar sadece bir spor branşından Spor Özgeçmiş Puanı talep edebilirler.   

5. Adayların spor özgeçmişlerine ait belgeleri, “Spor Genel Müdürlüğü (SGM), İlgili Spor Federasyonları ve Okul Sporları 

Federasyonundan ıslak imzalı ya da barkod numaralı e-imzalı olarak almaları gerekmektedir.  

6. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu)’den alınan matbu evrakların TFF Bölge Müdürlükleri tarafından ıslak imzalı şekilde 

onaylanması gerekmektedir. ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) tarafından onaylanan belgeler kabul edilmeyecektir. 

7. Spor özgeçmişlerine ait belgelerdeki liglerin isimlerinin ve statülerinin değişmesi durumunda eş değeri olan ligin ve statüsünün 

puanının belirlenmesinde Sınav Kurulu yetkilidir. 

8. Adayların spor özgeçmişlerine ait belgelerin doğruluğu ve güvenirliği ile ilgili yasal sorumluluklar ilgili kurumlara ve adaylara 

aittir. Yanıltıcı evrakları düzenleyen kurum ve beyanda bulunan adayla ilgili yasal süreçler işletilecektir.  

9. Spor Lisesi Mezunu adaylar 2017 yılı ve sonraki yıllarda mezun olmak şartıyla spor özgeçmişinden 50 (Elli) puan alabileceklerdir. 
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Tablo 5a. Bireysel Sporlar Spor Özgeçmişi Puan Tablosu 
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Büyükler kategorisinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 3 (üç)’e girmek.   100 

Büyükler kategorisinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 6 (altı)’ya girmek. 90 

Büyükler kategorisinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 10 (on)’a girmek 80 

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 3 (üç)’e 

girmek 70 

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 6 (altı)’ya 

girmek, Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 6 (altı)’ya girmek.  
60 

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde en az 20 (Yirmi) kişinin katıldığı Türkiye Şampiyonasında ilk 10 (on)’a 

girmek. 
50 
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Tablo 5b. Takım Spor Branşları Spor Özgeçmişi Puan Tablosu 

FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL Puan 

• Federasyonun en üst Liginde 
oynamış olmak. 

• Federasyonun en üst liginde 
oynamış olmak. 

• Federasyonun en üst liginde 
oynamış olmak. 

• Federasyonun en üst liginde 
oynamış olmak. 100 

• 1. Ligde oynamış olmak. • En üst lige yükselme Play-off 
müsabakalarında oynamış olmak. 

• En üst lige yükselme Play-off 
müsabakalarında oynamış olmak. 

• En üst lige yükselen 
takımlarda oynamış olmak. 

90 

• Süper Lig ve 1. Lig takımlarının 
U21 Liginde oynamış olmak. 

• Erkekler 2. Liginde oynamış 
olmak. 

• Kadınlar 1. Liginde oynamış 
olmak. 

• 1. Ligde oynamış olmak. 

• Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• Gençler Basketbol Liginde 1., 2., 
3. olmuş olmak. 

• 1.Lig’de oynamış olmak. 

• Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• 1. ligde oynamış olmak. 

• Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 
olmak 

 

80 

• Gençler Türkiye 

Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• 1. Lige yükselme 

müsabakalarında oynamış olmak. 

• 2. Ligde oynamış olmak. 

• 1. Lige yükselme 

müsabakalarında oynamış olmak. 

• 2. Ligde bir sezonda en az 15 
maç oynamış olmak. 

• 1. Lige yükselme Play -off 

müsabakalarında oynamış 
olmak. 

70 

• Erkekler 3. Liginde oynamış 
olmak. 

• Elit Ligi U19, U17, U16’da bir 
sezonda en az 5 maç oynamış 
olmak. 

• Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• 2. Lige yükselme grubunda 
oynamış olmak. 

• Gençler Basketbol Liginde bir 
sezonda en az 5 maç oynamış 
olmak. 

• Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• 3. Ligde bir sezonda en az 10 
maç oynamış olmak. 

• Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1., 2., 3. 

olmuş olmak. 
60 

• BAL Liginde bir sezonda en az 
10 maç oynamış olmak 

• Bölgesel Gelişim Ligi U16, U17, 

U19’da bir sezonda en az 5 maç 

oynamış olmak. 

• Kadınlar 2. Liginde bir sezonda 
en az 5 maç oynamış olmak. 

• Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 

olmak. 

• Bölgesel Basketbol Liginde bir 
sezonda en az 5 maç oynamış 

olmak. 

• Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 
olmak. 

• Bölgesel Voleybol Liginden 
2.lige yükselen takımda bir 

sezonda en az 3 maç oynamış 

olmak. 

• Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 

olmak. 

• Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 3. olmuş 

olmak. 

50 
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BÖLÜM VI 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

Yerleştirme puanı; adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), TYT ve OBP puanlarından oluşacaktır. Yerleştirme puanın hesaplanması ÖSYM 

tarafından yayımlanan 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir.  

Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması 

ÖYSP = Özel Yetenek Sınav Puanı = Özel Yetenek Sınav Parkuru Puanı + (Spor Özgeçmiş Puanı) 

OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı  

TYT = Temel Yeterlik Testi Puanı  

YP = Yerleştirme Puanı 

Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken yararlanılacak formül; 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibariyle 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 TYT-P) + (0,06 x OBP) 

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

 

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

• Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve her bir programın kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır.  

• 2021-YKS' de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı ile herhangi bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretim fakültelerinin kontenjan sınırlaması olan programları 

için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2021-

TYT'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

• ÖSYM tarafından katsayılarda ve hesaplamalarda yapılacak olan güncellemeler sınav değerlendirme işlemlerine yansıtılacaktır. 

 

BÖLÜM VII 

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı, İtiraz İşlemleri ve Öğrencilerin Programlara Yerleştirilmeleri 

1) Özel yetenek sınavının bitiminden sonra 19 Ağustos 2022 tarihinde adayların Spor Özgeçmiş Puanları ilan edilecektir. Spor Özgeçmiş 

Puanlarının ilan edildiği tarihi takip eden ilk iş günü (22 Ağustos 2022) adaylar mesai saatleri içerisinde spor özgeçmiş puanlarına şahsen 

ya da faks yolu ile itirazlarını yapabilirler. 

İtirazlar; 

Şahsen İtirazlar: Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampüs 68100 

AKSARAY 

Faks yolu ile itirazlar: 0382 288 26 99 

Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

2) İtiraz işlemlerinin tamamlanmasından sonra 23 Ağustos 2022 tarihinde Spor Özgeçmiş Puanı Nihai Değerlendirme Sonuçları ve Özel 

Yetenek Sınavı Geçici Sonuçları Aksaray Üniversitesinin resmi web sayfasında (aksaray.edu.tr) ilan edilecektir.  

Adaylar geçici sınav sonucunun ilanını takip eden ilk iş gününde (24 Ağustos 2022) mesai saatleri içerisinde itirazda bulunabilirler. Daha 

sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

3) 25 Ağustos 2022 tarihinde Özel Yetenek Sınavı Kesin Sonuçları yayımlanacaktır. Asil ve Yedek listede yer alan adaylar Aksaray 

Üniversitesinin resmi web sayfasında (aksaray.edu.tr)  ilan edilecektir. 

4) Adayların tercih durumları da dikkate alınarak sıralamaları yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacaktır. Yerleştirme 

puanı yüksek olan aday ilk tercihine yerleşecektir. İlk tercihine yerleşen bir aday bir başka listede yer alamayacaktır. İlk tercihine 

file:///C:/Users/PC/Downloads/aksaray.edu.tr
file:///C:/Users/PC/Downloads/aksaray.edu.tr
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yerleşemeyen aday yerleştirme puanının yeterli olması halinde ikinci ya da üçüncü tercihine yerleşebilir. İkinci tercihine yerleşen aday 

sadece birinci tercihine ait yedek listede yer alabilir. Bir aday en fazla bir asil bir yedek listede yer alabilir. 

 

 

 

 

BÖLÜM VIII 

Diğer Hükümler 

1) 2021-2022 öğretim yılında herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olamadıkları için yerleştirildikleri halde yükseköğretim 

programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 2022 ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye 

bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.  

2) Sınav sonunda yerleştirme puanı eşit olan adayların bulunması durumunda, 2022-TYT puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Eşitliğin 

devam etmesi durumunda spor özgeçmiş puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Eşitliğin yine devam etmesi halinde özel yetenek 

sınav parkurundan daha yüksek puan alan aday tercih edilir.  

3) Adaylar özel yetenek sınav parkuruna ait itirazlarını sınava girdiği günün mesai saatinin bitimine kadar yazılı olarak yapabilirler. 

İtirazların mesai saatleri içerisinde Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü "Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 0026–48239134–5002" numaralı 

hesabına 180 (Yüz seksen) TL’nin yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte Özel Yetenek Sınav Komisyonuna yapılması gerekmektedir. 

Özel Yetenek Sınav Komisyonu itirazları değerlendirerek karara bağlar. İtirazla ilgili yatırılan ücretler iade edilmez. 

4) Özel Yetenek Sınav Komisyonu; sınav programında, tarihinde, yerinde, yönetiminde, kontenjan aktarımında, kayıt takviminde ve özel 

yetenek sınav kitapçığında belirtilmeyen diğer konularda da karar vermeye ve gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

5) Eksik, yanlış ya da yanıltıcı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayın kesin kayıt yaptırmış olsa dahi geriye dönük 

olarak elde ettiği tüm hakları geçersiz sayılır ve hakkında yasal işlem başlatılır. 

6) Bu sınav kılavuzu Aksaray Üniversitesi Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer. 

7) Sınav kılavuzunun yürürlüğe girmesinin ardından YÖK tarafından özel yetenek sınavları ile ilgili usul ve esaslarda yapılacak 

değişikliklerde kılavuzun ilgili maddelerinde düzenleme yapılır. Bu düzenlemelerin yer aldığı güncel kılavuz Aksaray Üniversitesi web 

sayfasında ilan edilir.  

8) Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuru yapan her bir aday bu sınav kılavuzunda yer alan tüm 

sorumlulukları ve hükümleri kabul etmiş sayılır.  

BÖLÜM IX 

Kesin Kayıt 

1) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öncelikli olarak Asil listede yer alan adayların kayıtları yapılacaktır. Kayıt takvimi Tablo 6’da 

belirtilmiştir.  

2) Asil adayların kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar ilan edilecektir. Asil listede yer alıp kayıt yaptırmayan adayların yerine Yedek 

adayların kayıtları yapılacaktır.  

3) Yedek adayların mesai saatleri içerisinde yapılan I. Yedek kayıtlarının bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki 

sıralamaya göre isim okunarak kayıt merkezinde belgeleri ile hazır bulunan adayların kayıtları yapılacaktır.  

4) Herhangi bir nedenden dolayı kaydını sildiren adayların yerine II. Yedek Kaydı yapılacaktır. I. Yedek Listenin kaldığı yerden II. yedek 

kaydı devam edecektir.  

5) Asil ve yedek adayların kayıtlarında mazeret geçerli değildir.  

6) Kazanan adaylar, noterden vekâlet vererek kayıt yaptırabilirler. 

7) İkinci bir üniversitede öğrenim gören adayların kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

8) Gerekli görüldüğü hallerde Sınav Komisyonu tarafından ilave yedek liste oluşturulabilir. 

Kayıt süreci ile ilgili bilgilendirmeler Aksaray Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin web sayfasından yapılacaktır.  
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Tablo 6. 2022–2023 Eğitim Öğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Takvimi 

Kayıtlar Kayıt Tarihleri 

 Asil adayların kayıtları 01.09.2022 – 02.09.2022 

 Boş kalan kontenjanların ilanı 05.09.2022  

 I. Yedek kayıt 13.09.2022  

 Boş kalan kontenjanların ilanı 14.09.2022  

 II. Yedek kayıt 20.09.2022  
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BÖLÜM X 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

1) 2022 TYT Sonuç Belgesi  

2) Lise veya Dengi Okul Diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi 

3) Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf  

4) Engelli adaylar da dahil olmak üzere son üç ay içerisinde alınmış tüm adaylar için “Spor yapmasında sakınca yoktur” ya da “Spor 

yapabilir” ibareli Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan tek hekim onaylı). 

5) Milli sporcu kontenjanından sınavı kazanan adaylar için Millilik Belgesi. 

Açıklamalar 

 2021 YKS dönüştürülmüş nihai sınav puanını kullanan adaylar için dönüştürülmüş sınav puanı belgesi. 

 Lise veya Dengi okul Diplomasını kaybeden adayların “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesini” getirmeleri 

gerekmektedir. 

 Geçici Mezuniyet Belgesi: 2021-2022 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olan ancak diploması hazır olmayan 

adaylar mezun oldukları lise müdürlüklerinden alacakları mezuniyet belgesi getirmeleri gerekmektedir.  

 Kazanan adaylar noterden vekâlet vererek kayıt yaptırabilirler. Vekâlet verilen kişi ile birlikte vekâlet belgesinin aslının getirilmesi 

gerekmektedir.  

 Eksik belge ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia 

edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 1 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUAN TALEP FORMU 

TC Kimlik No: 
 

 

Adı SOYADI: 
 

 

Spor Branşı: 
 

 

Puan talep ettiği kategori: 

(Tablo 5a/5b den bulup buraya yazınız) 

 

                Yukarıda belirttiğim spor branşı ve kategorisinde spor özgeçmişi puanı talep ediyorum. Spor özgeçmişi talep formu ile birlikte 

verdiğim tüm evrakların doğru olduğunu ve yasal sorumluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim. 

                Gereğini arz ederim.  

…../…./2022 

Adı SOYADI 

İmza 

 

Not: Her aday sadece 1 (bir) spor branşı ve 1 (bir) kategoriden puan talep edebilir. Bu formda belirttiğiniz branş ve kategori dışında 

vereceğiniz evraklar dikkate alınmayacaktır.  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 2 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

SAĞLIK BEYAN FORMU 

TC Kimlik No:  

 

Adı SOYADI:  

 

 

                Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmeme engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunum 

olmadığını beyan eder, sınav sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu ile ilgili sorumluluğu peşinen kabul 

ederim. 

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.  

 

 

…../…./2022 

Adı SOYADI 

İmza 

 

 

 

 

 

 

*18 yaşından küçükler için yasal velisi tarafından imzalanması gerekir. 
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ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU 
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 : İstasyon numaraları 

 : İstasyonlar arası mesafeler. 

 : Slalom yönü 

 : İstasyona ait ölçüler 

 

40 cm 

BİTİŞ 

 

 

100 cm  

2 

m 

1 

m 

1 2 3 4 5 

45 m  

FORM 2 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

SAĞLIK BEYAN FORMU 

TC Kimlik No:  

 

Adı SOYADI:  

 

 

                Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmeme engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunum 

olmadığını beyan eder, sınav sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu ile ilgili sorumluluğu peşinen kabul 

ederim. 

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.  

 

 

…../…./2022 

Adı SOYADI 

İmza 

 

 

 

 

 

 

*18 yaşından küçükler için yasal velisi tarafından imzalanması gerekir. 

450 

cm 

150 

cm 

75 cm 

250 

cm 10,5

m 

2 

m  

250 

cm  

5 

m  

250 

cm  

5 

m  

50 cm 

150 cm 

80 cm 

3 

m  

16 

cm 
DENGE TAHTASI 

4 

m 

BAŞLAN

GIÇ 

3 

m  

BİTİŞ 

1 

m 
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Özel Yetenek Sınav Parkuru ile İlgili Açıklamalar 

İstasyon 1: Adayın 150 cm aralıklarla yerleştirilmiş olan 4 engelden birincisinin üstünden, ikincisinin altından, üçüncü ve dördüncü engellerin ise üzerinden geçmesi 

istenir. Aday engel geçişi sırasında engellerden herhangi birini devirirse, devirdiği her bir engel için parkur süresine 2 saniye ceza süresi eklenir. Adayların üzerinden 

geçeceği engelin yüksekliği 50 cm, altından geçeceği engelin yüksekliği ise 80 cm’ dir.  

İstasyon 2: Adayların bu istasyonda yerden 16 cm yükseklikte ve 4 m uzunluğunda olan denge tahtasını baştan sonra kadar tamamlaması istenmektedir. Denge 

tahtası bantla üç bölüme ayrılmış olup adayların denge tahtasının bantlarla belirlenmiş alanlarına en az bir kez temas etmeleri gerekmektedir. Denge tahtasından yere 

temas eden aday istasyonun başına gönderilir ve istasyonu baştan yapması istenir. 

İstasyon 3: 250 cm aralıklarla yerleştirilmiş olan kasalar içerisinde bulunan 1 kg ağırlığındaki sağlık toplarını, sol taraftan başlamak şartıyla yer değiştirilmesi istenir.  

İstasyon 4: Bu istasyonda aday yan yana konmuş her biri 15 inç çapında toplam 8 adet lastiğin iç kısımlarına basarak istasyonu tamamlar. Adayın sağ-sol veya sol- 

sağ yaparak toplamda 8 lastiğin içine basması gerekir. Herhangi bir lastiğin içine basmadan geçen aday istasyonun başına gönderilir ve istasyonu baştan yapması 

istenir. 

İstasyon 5: Aday, çapraz olarak 75 cm, ardışık 150 cm ve uçtan uca 450 cm aralıklarla dizilmiş 6 adet ve son olarak istasyonun ortasına yerleştirilmiş slalomu 

geçmek zorundadır. Geçişlerde slalom çubukları arasında yer alan yön oklarına dikkat etmelidir. Slaloma giriş sol taraftan, çıkış orta taraftan gerçekleştirilecektir. 

Aday slaloma yanlış yönden başlarsa başa döner. Aday slalom çubuklarından herhangi birini devirirse, devirdiği her bir slalom çubuğu için parkur süresine 2 saniye 

ceza süresi eklenir. 

Engel geçişlerden sonra aday bitiş çizgisine 10,5 m mesafede bulunan alanı sprintle geçerek parkuru bitirir. 

 

 

 

 

 

Özel Yetenek Sınav Parkuru ile ilgili Genel Kurallar 

• Adaylar, parkurda yer alan istasyonlardan herhangi birini tamamlamadan diğer 

istasyona geçemezler. 

• İstasyonlardan herhangi birini kurallara göre tamamlamadan parkura devam eden ya 

da parkuru bitiren aday diskalifiye edilir. 

• 40 saniye içerisinde parkuru tamamlayamayan aday diskalifiye olur.  

 

 

 


