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Sevgili Gençler, 
 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan bu kılavuz 

Fakültemiz bölümlerini ve öğrenci alımında yapılacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın tanıtımına 

yönelik bilgileri kapsamaktadır. Ülkemiz genelinde 4 yıllık lisans eğitiminin sürdürüldüğü Spor 

Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında farklı bölümlerde eğitim ve 

öğretim gerçekleştirilmektedir.  

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

Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki Spor Bilimleri 

Fakültelerinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Özel Yetenek Giriş Sınavlarının 

tarihleri günün koşullarına göre değişebilmektedir. Sınavların genel kuralları her yıl ÖSYM 

tarafından belirlenmekte, Özel Yetenek Giriş Sınavı yapan Yükseköğretim kurumları bu 

talimatlara göre sınavlarını yapmaktadırlar. 

 Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarını günümüze 

kadar ideal koşullarda yapmış ve 2022 yılı Özel Yetenek Giriş Sınavı da eşit koşullar altında, 

her türlü teknik donanım ve idari olanaklar kullanılarak yapılacaktır. Dünyayı etkisi altına alan 

Covid 19 tedbirleri nedeniyle sınavlarımız hijyen kurallarına uygun bir şekilde sadece Beceri 

Koordinasyon Parkur Testi ile yapılacaktır. Öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığı 

önceliğimizdir.  

Özel Yetenek Giriş Sınavı kurallarını ve puanlama şekillerini içeren “Özel Yetenek Giriş 

Sınavı” tanıtım kitapçığının adaylar tarafından dikkatli okunması adayların lehine olacaktır. 

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Saygılarımla 

 

 

 Prof. Dr. Metin ŞAHİN 

                Dekan  
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Selçuk Üniversitesi 
 

Selçuk Üniversitesi; son yıllarda ortaya koyduğu fiziki yapılanma, teknolojik donanım, 

sosyal, sportif, kültürel tesisler ve çevre düzenlemeleri ile modern bir üniversite konumuna 

gelmiştir. Bilim çağı olan 21. yüzyıla emin adımlarla girerken, üniversitenin Konya il 

merkezinde modern kampusu ve 22 ayrı merkezde Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 

Bugün Selçuk Üniversitesi; 23 Fakültesi, 5 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 22 Meslek 

Yüksekokulu ve 51 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim ve öğretimine devam 

etmektedir. Gerçekleştirdiği yenilik ve gelişmelerle kabuğuna sığamaz hale gelen Selçuk 

Üniversitesinin 100.000’ e yakın öğrencisi mevcuttur. 

Başarılı öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği bilim yuvası haline gelen Selçuk 

Üniversitesi; her alanda kalitenin yükselmesine, çağın gereği bilgi ve teknolojinin 

kullanılmasına büyük önem vermektedir.  

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Alaeddin Keykubat Kampusu 

içerisinde kurulan alışveriş merkezlerinde giyimden sinemaya, kafeteryadan eğlence 

merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kaliteli ve ucuz hizmet sunulmaktadır. Böylece 

Üniversitemiz kampüs alanı eğitimin hizmetlerinin yanında sosyal yaşam alanları olarak da 

personelimize ve öğrencilerimize katkı sağlamaktadır. 

 

Üniversitemiz Yönetimi 

 

Rektör  : Prof. Dr. Metin AKSOY 

Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Emrullah EKEN 

Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. İlhan ÇİFTCİ 

Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT 

Genel Sekreter  : Prof. Dr. Kamil BEŞOLUK 
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1.2. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
 

Fakültemiz 1987 yılında Eğitim Fakültesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü olarak kurulmuş ve 1992 yılında 4 yıllık Yüksekokul haline dönüştürülmüştür. 

Bakanlar Kurulunun 16.02.2015 tarih ve 2015/7316 Sayılı Kararı ile (Resmi Gazete 

09/03/2015 tarih ve 29290 sayı) S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak “ S.Ü. 

Spor Bilimleri Fakültesi” açılmıştır. 

 

Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği 

ve Rekreasyon Bölümleri ve bu bölümlere bağlı 6 anabilim dalından oluşmaktadır.  

 

Fakültemiz akademik yapılanması ve spor tesisleri bakımından ülkemizin önde gelen 

Fakültelerinden biridir. Öğrencilerimizin eğitim yaptıkları; kapalı tribüne sahip 1 çim futbol 

sahası, 10 kulvarlı olimpik kapalı yüzme havuzu, 8 kulvarlı tartan atletizm pisti, 2 kondisyon 

merkezi, 3 ayrı spor salonu, 13 genel amaçlı antrenman salonu, 4 açık tenis kortu, 2 açık 

basketbol sahası ve 4 açık mini futbol sahası mevcuttur. Fakültemiz öğrencileri kendi 

branşlarında birçok ulusal ve uluslararası başarılara sahiptirler.  

 

Fakültemiz akademik yapılanması ise şöyledir: 19 Profesör, 13 Doçent, 5 Doktor 

Öğretim Üyesi, 4 Öğr.Gör.Dr, 9 Öğr.Görevlisi, 8 Arş.Gör.Dr., 5 Arş.Gör. Olmak üzere toplam 

63 akademik personelden oluşmaktadır. Fakültemizde çeşitli görevlerde çalışan toplam 20 

idari kadro personeli bulunmaktadır. Şimdiye kadar 4375 mezun veren Fakültemizde toplam 

1296 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin % 34’ü kadın, % 66’sı erkektir. Fakültemizde 

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği ve Rekreasyon Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi 

yapılmaktadır.  

 

Fakülte Yönetimi 

Dekan : Prof. Dr. Metin ŞAHİN 

Dekan Yrd.  : Prof. Dr. Hayri DEMİR 

Dekan Yrd.  : Doç. Dr. Mehmet ALTIN 

Fakülte Sekreteri  : Ali Nihayi ÜRÜN 
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1.3. Bölümler  
 

1.3.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
 

Bu bölümde lisans eğitimi 1987 yılından itibaren yapılmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenlerini yetiştirmektedir. Bölümde hareket ve antrenman, sporda psiko-sosyal 

alanlar ve spor bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. Mezunlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik 

ve Spor Müdürlüğü merkez taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin 

öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler. Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimi verilmektedir. 

 

1.3.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
 

2002-2003 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine başlanmıştır.  Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü, Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor eğitimcilerini yetiştirmektedir. 

Bölümde, hareket ve antrenman, spor-sağlık ve spor bilimlerinde teorik derslere ve 

uygulamalara yer verilir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve 

turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler. 

Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. 

 

1.3.3. Spor Yöneticiliği Bölümü 
 

2002-2003 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile lisans eğitimine başlanmıştır. Spor 

Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan, spor yöneticileri 

yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra teşkilatının 

öğretim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,  ülkemizin turistik otel, motel ve 

tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde 

sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve 

uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel, kamu kuruluşlarında ve yerel 
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yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 

organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. 

Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikli spor yöneticilerini yetiştirirken hukuk, 

işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konuları da içermektedir. 

Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. 

1.3.4. Rekreasyon Bölümü 
 

Lisans eğitimine 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu programın 

amacı, demokrasi, insan hakları, bilimsel, kültürel ve meslek etik değerleri ile Atatürk İlke ve 

İnkılaplarına bağlı, sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin 

değerlerine saygılı, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen bireysel farklılıklara değer veren 

rekreasyon uzmanları yetiştirmektir. Rekreasyon bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar, 

“Rekreasyon Eğitmeni” unvanı alacaklardır. Rekreasyon Bölümü mezunlarının bütün özel ve 

devlet kurumlarının spor sektörü, sağlık sektörü (rehabilitasyon merkezlerinde, fizik tedavi 

merkezleri gibi) ve hizmetler sektöründe (sosyal tesisler, spor tesisleri, yerel yönetimler, 

üniversiteler gibi) istihdam edilmeleri ön görülmektedir. Bölümde Yüksek Lisans eğitimi 

verilmektedir.  

 

2. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI  
 

2.1. Amaç ve Kapsam  
 

Bu kılavuz Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Bölümlerine Özel Yetenek 

Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde kontenjanlar, 

müracaat şartları, sınavın uygulanış biçimi, puanlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. 

Kılavuzun hazırlanmasında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş 

Sınav Yönergesi esas alınmıştır.  

“Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, 

yer, etap, puanlama vb.) yapma hakkına sahiptir. Sınavın, adayların ve personelin güvenliği 

ve sağlığını tehdit edecek durumlarda sınavın tüm aşamaları değiştirilebilinecek ve iptal 

edilebilecektir.” 
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2.2. Kontenjanlar 
 

Konya S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi’ ne alınacak öğrenci kontenjan dağılımları 

aşağıdaki gibidir. 

Bölüm 
Kontenjan 

Kadın Erkek Engelli 
 

Milli TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 16 18 - 6(3K,3E) 40 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 17 20 5(2K,3E) 8(4K,4E) 50 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim) 14 16 4(2K,2E) 6(3K,3E) 40 
Spor Yöneticiliği Bölümü 17 20 5(2K,3E) 8(4K,4E) 50 
Spor Yöneticiliği Bölümü (2. Öğretim) 14 16 4(2K,2E) 6(3K,3E) 40 
Rekreasyon Bölümü 17 20 5(2K,3E) 8(4K,4E) 50 
Rekreasyon Bölümü (2. Öğretim) 14 16 4(2K,2E) 6(3K,3E) 40 

 

Özel yetenek sınavımızın başvuruları online olarak 

http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresinden yapılacaktır. Adayların yerleştirilmelerinde 

“Puan öncelikli” bir yerleştirme yapılacaktır. Sınava giren tüm adaylar sınav tamamlandıktan 

sonra kendi Yerleştirme Puanlarını (YP) görecekler ve tercihlerini, oluşacak bu puana göre 

yapacaklardır.  

Birinci yerleştirme için adaylar özel yetenek sınav puanlarını görerek sistem üzerinden 

tercihte bulunurlar. İlk yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 2. bir tercih hakkı 

verilerek   yerleştirme yapılır. İkinci yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için 3. ve son 

bir tercih hakkı verilerek yerleştirme yapılarak kayıtlar tamamlanacaktır. Üçüncü ve son 

yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için kesinlikle ek bir yerleştirme ve kayıt 

yapılmayacaktır.  

 

Birinci  Yerleştirme  

Adaylar sınav sonucunda açıklanan yerleştirme puanlarını dikkate alarak Birinci 

yeterleştirme için tercihte bulunacaklardır. Adayların birinci yerleştirme için yaptıkları 

tercihler sadece bu aşama için geçerlidir. Birinci yerleştirmede kayıt hakkı kazanan aday, 

kayıt yaptırmadığı takdirde 2’nci ve 3. yerleştirme hakkını, İkinci yerleştirmede kayıt hakkı 

kazanan aday 3’üncü yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  Bu yüzden adayların kayıt 

haklarını kaybetmemeleri için kesin kayıt listelerini ve web sitemizdeki duyuruları titizlikle 

takip etmeleri gerekmektedir.  
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İkinci Yerleştirme  

Adaylar; ikinci yerleştirmede; Birinci yerleştirme sonrası boş kontenjanlar için; web 

sayfamızda açıklanacak olan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir. Adaylar bu 

yerleştirmede, puan ve tercihleri dikkate alınarak seçmiş oldukları bölümlere 

yerleştirileceklerdir.  Normal, engelli ve Milli kontenjan açıklarında; tercih edecek erkek aday 

kalmadığı takdirde kontenjan kadın adaylardan, tercih edecek kadın aday kalmadığında 

kontenjan erkek adaylardan tamamlanacak. Milli ve Engelli kontenjan açıklarında tercih 

edecek erkek aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan normal erkek kontenjanına, 

kadın aday kalmadığı takdirde eksik kalan kontenjan normal kadın kontenjanına eklenir. İlk 

yerleştirme listelerinde puan ve tercihleri doğrultusunda  yerleştirilen adaylar 2. ve 3. 

yerleştirme haklarını kaybedeceklerinden tercihlerini yaparken dikkatli olmaları hak kaybına 

uğramamaları açısından önemlidir.   

 

Üçüncü ve Son Yerleştirme  

Üçüncü ve son  yerleştirmede, boş kontenjanlar için daha önce yerleştirilmemiş ve 

listelerde yer almamış adaylar web sayfamızda açıklanacak olan boş kontenjanlara 

tercihte bulunabileceklerdir. Adaylar 3. ve son yerleştirmede puan ve tercihleri dikkate 

alınarak seçmiş oldukları bölümlere yerleştirileceklerdir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümüne (Engelli Adaylar hariç) Y-TYT’den ilk 800 bine girme şartı aranacaktır.  

 

* Adaylar tüm yerleştirmeler için sistem üzerinden TC kimlik no ve şifreleri ile giriş 

yapıp tercihte bulunmak zorundadırlar. Tüm yerleştirmeler için Fakültemiz web sayfamızdan 

bilgilendirme ve duyurular yapılacaktır. Adayların hak kaybına uğramamaları için 

bilgilendirme ve duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Yerleştirme hakkı kazanan 

adaylar kayıt yaptırsın, ya da yaptırmasın ek yerleştirme haklarını kaybederler. Bu yüzden 

tercihlerini çok dikkatli yapmaları ve istemedikleri bir bölümü tercih etmemeleri önemlidir.  

Yaptıkları puan ve tercihlere bağlı olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 

kendilerine tanımlanan süre içinde kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadırlar. Posta, mail ve 

vekaletle kesin kayıt hakkı verilmemektedir, bu yüzden adayların kayıt haklarını 

kaybetmemeleri için kesin kayıt için istenen belgelerle birlikte  şahsen hazır olmaları 

gerekmektedir.  
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2.2.1  Özel Durumlar 
 

1- Milli sporcular A, B veya C millilik belgesine sahip sporculardır. Milli sporcular 

kendi kontenjanları içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır 

2- Engelli adayların engel durumunu ve beden kazanma gücünden azalma oranını 

gösteren Sağlık Kurulu Raporunu online kayıtlarda sisteme yüklemeleri  gerekmektedir.  

3- Engelli adayların raporları ve belgeleri sınav komisyonunca değerlendirildikten 

sonra müracaatları uygunsa işleme alınacaktır. Ayrıca Engelli adaylar daha önceden ilan 

edilen sınav tarihinde belirtilen sınav alanında şahsen evraklarının aslı ile hazır 

bulunacaklardır. İbraz edilen evraklar ve engellilik durumları Komisyon tarafından 

incelenecek ve evrakları eksik ve uygun olmayan adayların başvuruları iptal edilecektir.  

4- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgeyi 

sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  

5- Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken 

kullanılacak formül aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  

“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.) Bu 

adaylardan (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler ) mezuniyet tarihini gösterir belge istenecektir.” 

6- Adayların Öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için (Engelli 

adaylar hariç) Y-TYT puanın en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir 

(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınacaktır).  

7- 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir 

oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir 

ancak, bu adayların 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili 

yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim 

programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi 

için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur (https://dokuman.osym.gov.tr/).  
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2.3.  Özel Yetenek Giriş Sınavı ve Kayıt Tarihi 
 

Ön Kayıt  :  15.08.2022  -  19.08.2022 

Sınav   :  22.08.2022 - – “Sınav bitiş tarihi müracaat sayısına göre sınav  
komisyonu tarafından belirlenecektir.”  
1. Yerleştirme bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan 
edilecektir. 
2. Ek Yerleştirmeye bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan 
edilecektir. 
3. ve Son Ek Yerleştirmeye bağlı  kayıtlar : ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  
yayınlandığında ilan edilecektir. 

 
Not: Sınav takvimi yapılan müracaat sayısına göre değerlendirilip, adayların sınav 

tarih saat ve sırası belirlenerek yayınlanacak, adaylar belirlenen takvime göre sınava 

girecekler, belirlenen takvim dışında sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların önkayıt 

başvuru evraklarını dikkatlice kontrol ederek sisteme yüklemeleri önemlidir. Sisteme yanlış 

evrak yüklemiş ve doğrulanamayan evrakların sorumluluğu başvuru sahibi adaya aittir. Sınav 

komisyonu evraklarını tamamlamayan ve doğrulanamayan evrak sahiplerinin kayıtlarını 

reddetme ve silme hakkına sahiptir. Adayların online başvuru sonrası evraklarını herhangi bir 

yolla Fakültemize göndermesine gerek yoktur. Belgesi eksik veya hatalı olan adaylar bu 

belgeleri Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde ibraz etmek veya göndermek 

zorundadırlar. Geçen sene uygulanmış olan doğrulama işlemi online olarak yapılacağından 

2022 yılı için böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. Bu yüzden online yüklenen evraklarını 

doğruluğu aday tarafından titizlikle yapılmalıdır.  

2.4. Adaylarda Aranan Nitelikler 
 

1- Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların 2022 Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranmaktadır. Antrenörlük 

Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için en az 160; Spor alanı çıkışlı adaylar için  

en az 160; Milli Kontenjanı (Tüm Bölümler için) en az 160; Engelli adaylar için (Kontenjan 

belirtilen programlar) en az 100 ve daha fazla puan almış olmalıdır.  Milli adayların Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanını tercih edebilmeleri için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci 

arasına girme şartı aranacaktır.  2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak 

isteyen adaylarda 2022-YKS’ye başvuru yapma zorunluluğu aranmaktadır.  
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2- Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar İçin 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih 

ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi 

hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi.  

3- Engelli (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) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren 

Sağlık Kurulu Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur. 

4- Engelli adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları zorunludur. Müracaat 

sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgeyi (Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili birimden 

alınan) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  

5- Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş 

erkek adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum 

belgesi istenecektir. 

6- Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir 

yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.  

2.5. Sınav Şekli ve Puanlama  
 

a) Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2022 öğrenci seçme 

sınavı (YKS-TYT) kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir. Bununla ilgili puanlama ve sınav 

şekli puanlama bölümünde açıklanmıştır. 

b) 2021 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. 

2.6. Başvuruda Gerekli Belgeler 
 

Başvurular online olarak  http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresine yapılacak olup, 

15.08.2022 tarihinde başlayıp 19.08.2022 tarihinde sona erecektir. 

Online olarak yapılacak başvurularda adayın beyan ettiği hatalı ve eksik bilgilerin 

sorumluluğu adaylara aittir. Adayların gerekli kontrolleri dikkatlice yaparak başvuruyu 

sonlandırmaları gerekmektedir.  
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Online Kayıtlarda sisteme yüklenmesi gereken belgeler;  
 

1- TC Kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı .jpg formatında) 

2- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık belgesi (Aile hekiminden alınabilir).  

3-  4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş). 

4- 2022 YKS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 

 

 * Milli ve engelli milli adaylar yukarıdaki belgelere ek olarak Millilik belgelerini de 

sisteme yüklemelidirler. Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar İçin 13 Haziran 2020 

Cumartesi tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu 

belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli 

sporcu belgesi. “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun öncelikle 

federasyon başkanlıklarınca düzenlenecek Spor Bakanlığınca kayıt numarası verilerek 

onaylanmış yeni A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi. 

** Engelli adaylar; Nüfus Cüzdanı örneği, 4,5 x 6 cm ebadında  fotoğrafa ek olarak 2 

yıl spor özgeçmiş belgelerini ve Engel durumlarını bildiren sağlık raporlarını sisteme 

yüklemelidirler. Engelli adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma 

oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu. Engelli adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor 

yapmaları zorunludur. Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren 

belge (Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) 

 

30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerden  mezuniyet tarihini gösterir belge  

 

Not: 

 Ön kayıtlar http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

 Adayların ön kayıt sonrası Spor Bilimleri Fakültesine ulaştırmaları gereken 

herhangi bir belge bulunmamaktadır.  

 Sınava giren adaylar sınav kitapçığında yer alan sınav kurallarını peşinen 

kabullenmiş sayılırlar.  
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 Engelli  adayların rapor durumları ve kayıt kabulleri “Engelli Adaylar 

Komisyonu” tarafından belirlenecektir.   

 Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol ederek sisteme 

yüklemelidir, tüm evrakların detaylı bir şekilde kontrol edilerek kaydın tamamlanması adayın 

menfaatine olacaktır. Kayıt ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir.  

 

2.7. Başvuru Yeri ve Tarihi 
 

Başvurular online olarak http://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr adresine yapılacak olup, 

15.08.2022 tarihinde başlayıp 19.08.2022 tarihi saat 17:00’da sona erecektir. 

İletişim Tel: (0332-223 47 95 - 96 - 97) 

 

2.8. Sınav Yeri 
 

Sınavın Beceri Koordinasyon Parkur Testi , Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde 

yer alan 15 Temmuz Stadyumunda yapılacaktır. Sınav tarih ve saatinde sınav alanında 

bulunmayan ve kendi sırasında sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarından vazgeçmiş 

sayılacaklardır. Koordinasyon parkuru ile ilgili genel açıklama ve görüntü S.Ü. Spor Bilimleri 

Fakültesi (https://www.selcuk.edu.tr/Birim/besyo) internet adresinden verilecektir. 

 

3. ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 
 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek giriş sınavı, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği programı, Antrenörlük Eğitimi programı birinci ve ikinci öğretim, Spor 

Yöneticiliği Programı birinci ve ikinci öğretim ve Rekreasyon Bölümü birinci ve ikinci öğretim 

için ortak yapılacaktır. 

- Milli kontenjanından müracaat eden A, B veya C  sınıfı millilik belgesine sahip adaylar 

koordinasyon testine gireceklerdir. Milli adayların puanları millilik durumu ve beceri 

koordinasyon parkur derecelerine göre değerlendirilecektir.   

- Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar sınavın koordinasyon parkur testi 

aşamasından muaf olup engelli sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  
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- Engelli  kontenjanından sınava  girecek adaylar ile ilgili bilgiler ve ayrıntılar ayrıca 

duyurulacaktır. Bu adaylar spor özgeçmişleri ile “Engelli Adaylar Komisyonu”  tarafından 

değerlendirmeye alınacaktır. Engelli Adayların başvuru evrakları ilgili komisyon tarafından 

incelendikten sonra nihai ön kayıt ve kesin kayıt hakkı kazanabileceklerdir.  

- Ön kayıt başvurusunda bulunan engelli adaylar spor özgeçmiş listesine göre 

puanlanacak ve sıralama listelerine girebileceklerdir.  

 

3.1. Beceri-Koordinasyon Testi   
 

Adaylar koordinasyon parkuruna katılabilmek için kendileri için ilan edilen saatten en 

az  30 dakika önce 15 Temmuz Stadyumunda hazır olmalıdırlar. Sınavlar randevu usulü 

yapılacağından; kendileri için ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınav alanında bulunmayan 

adaylar sınava girme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Koordinasyon parkuru aşağıdaki 

şekilde belirtilen istasyonlara sahiptir. Koordinasyon parkuru ile ilgili genel açıklama ve 

görüntü Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri (https://www.selcuk.edu.tr/Birim/besyo) internet 

adresinden verilecektir.  

Koordinasyon parkurunda adaya 2 hak verilecek ve en iyi derecesi değerlendirmeye 

alınacaktır. Parkur etaplarında yapılabilecek muhtemel hatalar parkur görevlisi tarafından 

adaya bildirilecek, hatalı parkur devamında ve bitirişinde adayın o hakkı için diskalifiye kararı 

verilecektir. Sınav parkur alanında çivili, dişli (vidalı krampon) türü ayakkabı giymek yasaktır. 

Sportif amaçla kullanılan koşu ve yürüyüş ayakkabıları, salon ayakkabıları, halı saha 

ayakkabıları kullanılabilecektir. Adaylar sınava fakültemiz tarafından verilecek sınav tişörtü ile 

girmek zorundadır. Ayrıca sınava uygun  şort ya da eşofman ile sınava katılmaları adayların 

lehine olacaktır. Sınava çıplak ayakla katılmak kesinlikle yasaktır ve uyarılara rağmen 

uymayan adayların çıplak ayakla bitirdikleri parkur derecesi geçerli olmayacaktır. Covid 19 

tedbirleri, adayların sağlığı ve güvenliği nedeniyle adaylar kendileri için ilan edilen gün ve 

saatte sınava girebilecekler, ilan edilen gün ve saatinin dışında hiçbir aday sınava 

alınmayacaktır bu yüzden adayların gerekli hassasiyeti göstermeleri sınav haklarının 

kaybedilmemesi ve korunması açısından önemlidir.  
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3.1.1. Beceri-Koordinasyon Parkuru  
 

Sınav yeri, Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumudur. Sınav; minderde düz takla, 

lastik içinden geçme, bank üzerinde sağa sola çift ayak sıçrama, paralel slalom koşusu ve 

engel geçiş hareketlerinin arka arkaya yapıldığı bir parkuru tamamlama süresini kapsar. 

Adaylar kendilerine verilen 2 haktan her ikisini kullanacağı gibi, görevliyi haberdar ederek 

sadece 1 hakkını kullanabileceklerdir. Sınavı biten adaylar sağlık tedbirleri nedeniyle 

beklemeden sınav alanını terk etmelidirler.  

 
Aday başlangıç noktasının 1 metre gerisinden daha önceden belirlenmiş iki çizgi 

arasından çıkış yapmak zorundadır. Aday teste başladığı anda fotoselli kronometre çalışır. 

Test minderde düz takla ile başlar. Düz takladan sonra Lastik etabından çapraz geçiş yapılır 

(sağ ayak sağ lastiğin içine, sol ayak sol lastiğin içine gelecek şekilde başlanır). Bank etabında 

bank üzerinden çift ayak 10 kez sıçranır, paralel slalom koşusu etabından sonra parkur engel 

geçiş etabı ile geçildikten sonra fotoselli kronometre adayın bitiş çizgisini geçişi ile aday 

tarafından durdurulur.   

Takla etabında aday minderin üzerindeki çizginin arasından dikey bir şekilde geçecek 

şekilde takla atmalıdır. Vücudun sağ sola kaydığı ve tam olarak düz bir eksen üzerinde 

atılamayan taklayı görevli öğretim elemanının uyarısıyla tekrarlamak zorundadır. Uyarıya 

rağmen parkura devam eden aday diskalifiye edilecek, derecesinin geçerliliği olmayacaktır.  

Lastik etabında adaylar dikey bir doğrultuda çapraz olarak yerleştirilmiş 6 adet lastiğin 

içine sağ taraftaki lastiğin içine sağ, sol taraftaki lastiğin içine sol ayakları gelecek şekilde 

geçiş yaparlar. Lastiğin içine basmadan ve tam olarak gerçekleşmeyen lastik geçişlerinde 

görevli öğretim elemanlarının uyarılarına mutlaka dikkat edilmelidir. Aday lastik etabını 

tamamlamak için en başa dönerek etabı doğru bir şekilde tamamlamak zorundadır. Kaldığı 

yerden devam etmek gibi bir uygulama söz konusu değildir.  

Daha sonra bank üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve 5 kez sola sıçrama etabını geçerli 

10 atlayış ile tamamlamak zorundadır. Tek ayakla ve senkron olmayan atlayışlar geçerli 

değildir. Adayın sıçrayış sonrası yere basma aşamasında her iki ayağı da aynı anda yere temas 

etmelidir. İlk atlayış yapılırken ilk ayaktan sonra diğer ayağın yere değmesi ile yapılan 
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sıçrayışlar geçerli değildir, bu aşamada önemli olan sıçrayış sonrasında her iki ayağın aynı 

anda yere temas etmesidir. Kesinlikle görevli öğretim elemanının uyarıları dikkate 

alınmalıdır.  

Parkurda birbirine paralel 4 perdeden oluşan paralel slalom koşusunda adaylar yan 

olarak ya da düz koşu şeklinde bu etabı tamamlayabilirler. Paralel slalom çubuklarını elle 

çekmek bir ihlaldir ve aday en başa dönerek slalom etabını tekrarlamak zorundadır. Aday 

slalom etabına istediği yönden başlayabilir, yanlış geçiş ve yönelimlerde görevli öğretim 

elemanının uyarıları dikkate alınmalıdır.  

Engel geçiş etabı parkurun son aşamasıdır. Üstten geçiş ile başlayan etapta, alttan 

geçiş, tekrar üstten geçiş ve alttan geçişte etap tamamlandıktan sonra aday fotoselli 

kronometreyi durdurarak etabı tamamlar. Teknik aksaklıklar dışında kapatılamayan fotosel 

geçişinden aday sorumludur (fotoselin üzerinden atlamak, altından geçmek vb.) Adayların 

bitiş çizgisini geçerek fotoseli durdurmaları bir zorunluluktur. Geçişlerde mutlaka görevli 

öğretim elemanının uyarıları dikkate alınmalıdır. Uyarıya rağmen parkura devam ederek 

tamamlayan adaylar o hakları için diskalifiye edilirler.  

Sınava katılmayan ve her iki hakkında da diskalifiye olan adaylar 0 (sıfır) puan alır, 

sınav sıralama listesinde yer almazlar.  

Testin başında ve sonunda yer alan fotosele bağlı kronometre adayın parkuru 

tamamlama süresini belirler. Sonuçlar dijital olarak kaydedilir ve itirazlar bu kayıtlardan 

seyredilerek nihai değerlendirme yapılır.  Bu teste her adayın 2 kez katılma hakkı vardır. 2 kez 

katılan adayların en kısa süresi test sonucu olarak kaydedilir. İkinci hakkını kullanmadan alanı 

terk eden adaylar 2. hakkından vazgeçmiş sayılır. Test esnasında görevlilerin uyarılarını 

dikkate almayan adaylar diskalifiye edilir ve bu testten sıfır (0) puan alırlar. Erkek adaylar için 

35:00 saniyenin üzeri, kadın adaylar içinse 45:00 saniye üzeri dereceler sıfır (0) puan olarak 

değerlendirilir. Dereceler saniye cinsinden kaydedilir. Kendi aday numarası sırasında sınava 

girmeyen aday tekrar teste alınmaz. Yerleştirme puanı (YP) hesaplama şekilleri (Bknz. 4. 

Sınav Sonuçlarının Puanlandırılması) bölümünde açıklanmıştır. 
 

Not: Sınav Komisyonu fiziksel imkanları değerlendirmek suretiyle sınav şekli, günü ve 

yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şayet bir değişiklik söz konusu olursa adaylara 

önceden duyurulacaktır. 
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** Sınavda herhangi bir eleme aşaması yoktur ancak iki hakkında başarısız olan aday 

bu aşamadan 0 (sıfır) puan alacak, dolayısıyla yerleştirme puanı alamayacak ve sıralamaya 

listelerinde yer almayacaktır.   

 

4.  SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLAMA 
 

1- Fakültemiz 2022 yılı Özel Yetenek Giriş Sınavının tüm aşamaları ve puan 

değerlendirmeleri; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. 

Öğretimi, Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretimi, Rekreasyon Bölümü I. ve II. Öğretimi  için 

ortak yapılacaktır.  

2- Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen gün, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Sınav 

Üst Kurulu zorunlu hallerde sınavın tarih, saat ve yerinde değişiklik yapabilecektir. 2022-2023 

Özel Yetenek Giriş Sınavı sadece Beceri Koordinasyon Parkuru olarak uygulanacaktır. 

Sınavımızın herhangi bir ön eleme aşaması bulunmamaktadır.  

3- Sınav sonuçları kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. 

4- Özel yetenek sınavı ön kayıtlarında programlar için tercihte bulunulmayacaktır. 

Yerleştirme puanı açıklandıktan sonra adaylar sisteme girerek tercihlerini yapabileceklerdir.  

5- Adayların kesin kayıt hakları ve kayıt şekilleri için Kesin kayıt ve istenilen Belgeler 

(Bakınız; Sayfa 19) kısmında gerekli açıklama yapılmıştır.  

6- Milli kontenjandan müracaat eden adayların müracaat puanı (TYT) ve yerleştirme 

puanı kendi kontenjanı içinde değerlendirilecektir. Milli adaylar millilik kategori (A,B,C) ve 

branşlarına (olimpik ya da olimpik olmama) göre değerlendirilecektir.  

7- Engelli kontenjanından müracaat eden adaylar kendi kontenjanı içerisinde 

değerlendirilecektir. 

8- Sınava müracaat eden tüm adaylar yukarıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılır. 

 

4.1. Sınav Sonuçlarının Puanlandırılması 
 

 

1- Özel Yetenek Giriş Sınavı yerleştirme puanı hesaplamaları ÖSYM’nin 2022 YKS 

kılavuzunda 6. Madde esaslarına göre yapılacaktır. Puanlama ile ilgili semboller ve 

hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 
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ÖYSP   =  Özel Yetenek Sınavı Puanı 
OBP   =  Orta Öğretim Başarı puanı 
TYT-P   =  TYT Puanı (TYT-P puanı) 
YP    =  Yerleştirme puanı 
BKPTD   =  Beceri-Koordinasyon Parkur Testi Derecesi 
BKPTP  =  Beceri-Koordinasyon Parkur Testi Puanı 

 

ÖYSP puanı iki alt sınav grubu puanı toplamından oluşmaktadır. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim, Spor Yöneticiliği I. ve II. 

Öğretim Rekreasyon Bölümü I. ve II. Öğretim için ÖYSP = % 100 x Beceri-Koordinasyon 

Parkuru Test Puanı (BKTP)  

Milli Adaylar için ÖYSP Puanlaması; ÖSYP = % 50 BKPTP + % 50 Millilik puanı  

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak 

formül aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  

a.  Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 

sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

 

a. Aday aynı alandan geliyorsa ;  

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) 

 

c. Aday engelli ise;  

YP = SÖP (Sporcu Özgeçmiş Puanı) + (TYT puan x 0.01) şeklinde olacaktır.   

 

Engelli adaylar sporcu özgeçmiş puanları ile değerlendirmeye alınacaklardır. Engelli 

adaylar daha önceden kendileri için  ilan edilecek tarih ve saatlerde ve 75. yıl spor 

salonunda sınav evrakları ile hazır bulunacaklardır.   

Milli adaylar için; Millilik kategori ve olimpik olma kriterine ek olarak Beceri-Koordinasyon 

Parkuru Test Puanı (BKTP) dikkate alınarak puanlama yapılacaktır.  
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Millilik Kategori ve Olimpik Spor Olma Faktörüne Bağlı Puan Tablosu 
 

A Milli   : 100 puan  
B Milli   : 95 puan 
C Milli  : -Olimpik branşlarda bireysel ve takım sporlarında 85 puan,  

-Olimpik olmayan branşlarda bireysel ve takım sporlarında 75 
puan verilecektir. 

- Milli Sporcu Puanları Sadece Milli Sporcu Gruplarında Değerlendirilecektir. 
 

2- Beceri-Koordinasyon Parkur Testi Puanları (BKPTP) aşağıdaki formüle göre erkek ve 

kadın adaylar için ayrı ayrı puana dönüştürülür. Bir adayın tüm programlar için tek 

koordinasyon puanı olacaktır. 

 

Erkek Adaylar İçin: 

- Erkek  adayların parkuru en kısa sürede tamamlayan adaya 100 puan verilecektir. 

- 35:00 saniyenin üzerinde tamamlayan adaylara 0 (sıfır) puan verilecektir. 

 

          Parkurun en iyi derecesi (en kısa süre) x 100 
Erkek Adayın BKPTP= ---------------------------------------------------------------- 
     Adayın derecesi 
 

Kadın Adaylar İçin: 

- Kadın adaylardan parkuru en kısa sürede tamamlayan adaya 100 puan verilecektir. 

- 45:00 saniyenin üzerinde tamamlayan adaylara 0 (sıfır) puan verilecektir. 

 

Ara dereceler için puan dönüştürmeleri, aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

 
          Parkurun en iyi derecesi (en kısa süre) x 100 
Kadın Adayın BKTP= ---------------------------------------------------------------- 
     Adayın derecesi 
 

3- Özel yetenek sınavına giren adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ÖSYM’nin 

İnternet adresinden alınacaktır. 

4- Adayların Yerleştirme Puan (YP) hesaplamalarında Beceri-koordinasyon Parkur test 

puanı, bütün bölümler için aynı olacak, kadın ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanacaktır.  
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Toplam Puan (Yerleştirme Puanı-YP) 

Yerleştirmeye esas olacak puanın (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanması sınav 

kitapçığının  4.1. Sınav Sonuçlarının Puanlandırılması kısmında açıklanmıştır.  

 

5- 2021 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir.  

6- Adaylar yukarıda yapılan açıklamalara göre yerleştirme puanına tabi tutulacaktır. 

Yerleştirme puanları en yüksekten başlamak üzere sıraya konacak, puan ve tercihleri dikkate 

alınarak kontenjan sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır. Kesin kayıt süresi içerisinde kayıt 

yaptırmayanlar kesin kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 

7- Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Rekreasyon Bölümleri için bağımsız ayrı ayrı sonuç listeleri ilan edilir. Adaylar puan ve 

tercihleri dikkate alınarak yerleştirme puanlarına göre hak kazandıkları bölüme kayıtlarını 

yaptırabilecekledir. Adaylar bir programa kayıt hakkı kazandığında, kayıt yaptırsın ya da 

yaptırmasın 2. ve 3. yerleştirme hakkı verilmeyecektir.  

 

4.2. Kesin Kayıtlar 
 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için 

1. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar;   tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 

2. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar  ; tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 

3. Tercihe bağlı  kesin kayıtlar  ; tarihi daha sonra açıklanacak ve duyurulacak. 

 

Asil adayların kesin kayıtları ÖSYM tarafından 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında 

ilan edilecek olan tarihler arasında saat 17.00’ye kadar devam edecektir. Sınava katılan aday 

sayısı belli olmadığından, kesin tarihler daha sonra belirlenecektir.  
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4.2.1. Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler 
 

1. 2022 YKS Sonuç Belgesinin aslı 

2. Diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi 

3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

4. 2002 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik tecil belgesi 

5. 12 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf  

6. Sabıka kayıt belgesi (e-devlet) 

7. Milli adaylar için Millilik Belgesinin aslı 

8. İkametgah belgesi (e-devlet) 

9. Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu (fotoğraflı), Raporda fiziksel 

aktivitelere katılmasına mani herhangi bir fiziki engelin olmadığı ifadesi yer alacaktır. 

10. Öğrenim harcı ilk taksiti (İkinci öğretim öğrencilerinden alınacaktır). Kesin kayıtlar 

sonrasında 2. öğretim öğrencilerinin Yükseköğretim Harç ücretinin ilk taksitini belirlenen  

tarihler arasında kendilerine verilen öğrenci numarası ile VakıfBank’a yatırabilecekledir.  

11. Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak 

katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar doğrultusunda  (Madde 15 (1) Kayıt 

yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri 

ödenmez) katkı payları ve öğrenim ücretleri kesinlikle geri ödenmeyecektir.  

Silah altında bulunan ile silah altına alınmaları kesinleşen adayların kayıtları yapılacak 

ve terhis tarihini takiben ilk Eğitim–Öğretim yılı başında öğrenime başlatılacaktır. 

 

4.2.2. Kayıt Tarihleri 
 

Ön Kayıt  :  15.08.2022  -  19.08.2022 

Sınav   :  22.08.2022 - – “Sınav bitiş tarihi müracaat sayısına göre sınav  
komisyonu tarafından belirlenecektir.”  

1.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 

2.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 

3.Tercihe bağlı kayıtlar :  ÖSYM 2022 Tercih Kılavuzu  yayınlandığında ilan edilecektir. 
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5. SINAV İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
 

√ Sınavlara mutlaka özel kimlik belgesi ile gelinmelidir. 

√ Sınavın başlangıcından önce adaylara ait belgeler Spor Bilimleri Fakültesi internet 

adresinden (https://www.selcuk.edu.tr/Birim/besyo) ilan edilir. Adaylar listeleri 

kontrol etmek ve varsa hataları sınav komisyonuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

√ Adaylar ilgili sonuç listelerine 24 saat içinde itiraz edebilir, daha sonra yapılan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. 

√ Sınava yapılacak itirazlardan başvuru esnasında 100 TL başvuru ücreti alınacaktır. 

Yapılan inceleme neticesinde sınav komisyonu öğrencinin haklı olduğuna kanaat 

getirdiği durumlarda alınan ücret iade edilecektir.  

√ Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır. 

√ Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte beceri koordinasyon parkuruna katılmak 

zorundadır. Zamanında ve sırasında sınava girmeyen adaylar bu haklarından 

vazgeçmiş sayılırlar. 

√ Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan disiplinli ve 

saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür.  

√ Sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve komisyon 

üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar sınavdan ihraç edilir.  

√ Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan adaylar ve yakınları için güvenlik güçleri 

tarafından gerekli işlem yapılacak ve Kampüs alanı dışına çıkarılacaktır. 

 

 

 Sınava girecek adaylara saygı ile duyurulur.   

                                                                 Selçuk Üniversitesi 

                  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 
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Ekler  

EK-1- Engelli Adaylar Özgeçmiş Puan Tablosu  
ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI (BİREYSEL SPORLAR İÇİN) 

Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 100 
Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 95 
Paralimpik oyunlarında sporcu olarak görev almak 90 
Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev almak 85 
Uluslar arası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmek 75 
Uluslar arası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak katılmak 65 
Uluslar arası bir turnuvaya katılmış olmak 55 
Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak  50 
Üniversitelerarası, Okullar arası yarışmalarda ilk üç dereceye girmiş olmak 40 
Türkiye Şampiyonasında yarışmalara katılmış olmak 30 
Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmalara katılmış olmak 25 
Son beş yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı sporcu olarak görev yapmak 10 
2 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak 5 
 

ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI (TAKIM SPORLARI İÇİN) 
 

AÇIKLAMA PUAN 
Milli Takımda yer alarak Paralimpik Oyunlarda ilk üç dereceye girmiş olmak 100 
Milli Takımda yer alarak veya Kulüp olarak Dünya Şampiyonası/Oyunları ve Avrupa Şampiyonasında 
ilk üç dereceye girmiş olmak 

95 

Milli Takımda yer alarak veya Kulüp halinde Paralimpik Oyunlara Dünya Şampiyonası/Oyunlarına ve 
Avrupa Şampiyonasına girmiş olmak 

90 

Milli Takımda yer alarak veya Kulüp halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye g 85 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak girmek 75 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süperlig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) ve ilk üç 
dereceye girmek (İbraz edilen evraklarda mutlaka lig statüsü belgelenecektir).  70 

Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak 65 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süperlig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) 60 
Kulüpler Bölge ilk üç veya il birincisi olmak. (Okullar arası yarışmalara katılan takımlar içinde 
geçerlidir.) 45 

Son 3 yılda faal olarak spor yapmak.( Müsabaka cetveli ile belgelenmelidir. İl Müdürlüğünden onaylı) 35 
10 yıl içerisinde aralıklarla ve son iki yılda faal olarak yarışmalara katılmak.(Müsabaka cetveli ile 
belgelenmelidir. İl Müdürlüğünden onaylı) 20 

Okul takımlarında yer almak 10 
2 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak 5 

 
AÇIKLAMA: Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları belgelemek 

zorundadırlar, sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.  
 
Engelli Adaylar Sınav Komisyonu 
Başkan: Öğr.Gör.Ahmet BOZDAM  
Üye: Doç.Dr.Mehmet ALTIN   
Üye: Dr.Öğr.Üyesi Gaye ERKMEN HADİ 
 
Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli olmayacaktır. Sahte belgelerle 
başvuru yapanlar ilgili bölümü kazansalar da hiçbir hak talep edemezler. Adaylar kendilerine uyan en yüksek 
puanlı belgeyi teslim edebilirler. Türkiye Şampiyonası, Okullar yarışmalarına katılanlar mutlaka en az 5 
müsabaka cetveli teslim edecektir. Engelli  adayların rapor durumları, kayıt kabulleri ve kesin kayıt hakları 
“Engelli Adaylar Komisyonu” tarafından belirlenecektir.   

 21 



 
 

 22 


	1. GENEL BİLGİLER
	1.1. Selçuk Üniversitesi
	1.2. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
	1.3. Bölümler
	1.3.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
	1.3.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
	1.3.3. Spor Yöneticiliği Bölümü
	1.3.4. Rekreasyon Bölümü


	2. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI
	2.1. Amaç ve Kapsam
	2.2. Kontenjanlar
	2.2.1  Özel Durumlar

	2.3.  Özel Yetenek Giriş Sınavı ve Kayıt Tarihi
	2.4. Adaylarda Aranan Nitelikler
	2.5. Sınav Şekli ve Puanlama
	2.6. Başvuruda Gerekli Belgeler
	2.7. Başvuru Yeri ve Tarihi
	2.8. Sınav Yeri

	3. ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI
	3.1. Beceri-Koordinasyon Testi
	3.1.1. Beceri-Koordinasyon Parkuru


	4.  SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLAMA
	4.1. Sınav Sonuçlarının Puanlandırılması
	4.2. Kesin Kayıtlar
	4.2.1. Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler
	4.2.2. Kayıt Tarihleri


	5. SINAV İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
	Ekler
	EK-1- Engelli Adaylar Özgeçmiş Puan Tablosu


