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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

 
GİRİŞ 
1993 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak 

eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan okul 1999 yılından 2019 yılına kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
olarak ve 2019 yılı itibariyle Spor Bilimleri Fakültesi olarak Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde faaliyetlerine devam 
etmektedir. Ortak kullanıma açık spor salonları, yüzme havuzu, açık spor tesisleri, laboratuarları, derslikler, 
kütüphane ve kafeterya gibi öğrencilerin eğitim/öğretim, sosyal ve kültürel gelişimlerine hizmet edecek 
ortamları bünyesinde barındıran Fakültede 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi itibariyle Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümü’nde 250, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde 98, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde 147, 
Rekreasyon Örgün Öğretim Bölümünde  de 93, Rekreasyon ikinci Öğretimde Bölümü’nde ise 55 olmak üzere 
toplam 643 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bununla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans ve doktora programlarına kayıtlı 178  öğrenci bulunmaktadır.  

Ayrıca Fakülte bünyesinde beş profesör, sekiz doçent, beş doktor öğretim üyesi olmak üzere on sekiz 
öğretim üyesi, altı öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam 27 öğretim elemanı 
bulunmaktadır. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KADROSU: 
 

Fakülte Yönetimi 

Prof. Dr. Yunus YIILDIRIM Dekan 

Doç. Dr. Nevzat DEMİRCİ Dekan Yardımcısı 

Mustafa KARAYILAN Fakülte Sekreteri 

 

BÖLÜM BAŞKANLARI* VE ÖĞRETİM ELEMANLARI 

1. Prof.Dr. Yunus YILDIRIM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. Bşk. 

2.  Prof. Dr. Turhan TOROS Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk. 

3.  Doç.Dr. Dursun KATKAT Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. 

4.  Doç.Dr. İrfan YILDIRIM Rekreasyon Bölüm Bşk. 

5. Prof.Dr. M.Akif ZİYAGİL Öğretim Üyesi 

6. Prof.Dr. Zekai PEHLEVAN Öğretim Üyesi 

7 Prof.Dr. Leyla SARAÇ Öğretim Üyesi 

8 Doç.Dr. Manolya AKIN Öğretim Üyesi 

9 Doç.Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN Öğretim Üyesi 

10 Doç.Dr. Nevzat DEMİRCİ Öğretim Üyesi 

11 Doç.Dr. Fethi ARSLAN Öğretim Üyesi 

12 Doç.Dr. Fatma ÇEPİKKURT Öğretim Üyesi 

13 Doç.Dr. Hüseyin GÜMÜŞ Öğretim Üyesi 

14 Dr. Öğr. Üyesi E. Nilay ADA Öğretim Üyesi 

15 Dr. Öğr. Üyesi Yasin ERSÖZ Öğretim Üyesi 

16 Dr. Öğr. Üyesi Y. Gökhan GENCER Öğretim Üyesi 

17 Dr. Öğr. Üyesi M. Can KOÇ Öğretim Üyesi 

18 Dr. Öğr. Üyesi Emre SERİN Öğretim Üyesi 

19 Öğr. Gör. Ali DEMİRCİ Öğretim Görevlisi 

20 Öğr. Gör. Nejat ÇEVİRMECİ Öğretim Görevlisi 

21 Öğr. Gör. Halil Erdal GÖKÇE Öğretim Görevlisi 

22 Öğr. Gör. Mehmet Sadık İNEL Öğretim Görevlisi 

23 Öğr. Gör. Gökçe GÜRBÜZ Öğretim Görevlisi 

24 Öğr. Gör. Nejat TOPRAK Öğretim Görevlisi 

25 Arş. Gör.Nasuh Evrim ACAR Araştırma Görevlisi 

26 Arş. Gör. Gizem AKARSU Araştırma Görevlisi 

27 Arş. Gör. Erkan GÜVEN Araştırma Görevlisi 

*Fakültemiz bölümleri kuruluş tarihlerine göre sıralanmıştır. 
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İLETİŞİM ADRESİ: 
Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir/MERSİN 
TEL : (0-324) 361 00 01 (10 hat)/16511-16530 
 
KISALTMALAR 
SBF  : Spor Bilimleri Fakültesi 
YKS-2020 : 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu 
TYT-HP  : Temel Yeterlilik Testi Ham Puanı 
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan 
YP  : Yerleştirme Puanı 
 
GENEL BİLGİLER 

1. Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Tablo 1’de belirtilen bölümlerine 2020-2021 Eğitim-
Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için adayların başvuru yapabilmeleri için, 2020-YKS’de Y-
TYT'den en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir, Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon (I. ve II. öğretim) Bölümleri için 2020-TYT den en az 
150 puan alan adaylar özel yetenek sınavına başvuru yapabilecektir.  

3. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını değerlendirme işlemi, iki aşamalıdır. Birinci aşamada, Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümü (Y-TYT), Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon (I. ve II. öğretim) Bölümleri 
için sınava başvuran tüm adaylar (kadın-erkek ayrı) TYT puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru 
sıralanır. Yapılan sıralamada en yüksek puana sahip olan toplam erkek aday kontenjanının 3 katı kadarı 
(80x3=240 erkek) ve toplam kadın kontenjanının 3 katı kadar (80x3=240 kadın) aday Beceri 
Koordinasyon Testine alınacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise sınava başvuran tüm adaylar her 
branş kendi arasında (kadın-erkek ayrı ayrı) TYT puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru 
sıralanır. Yapılan sıralamada en yüksek puana sahip olan toplam erkek aday kontenjanının 3 katı kadarı 
(örneğin basketbol 5x3=15 erkek) ve toplam kadın kontenjanının 3 katı kadar (5x3=15 kadın) aday, 
Beceri Koordinasyon Testine alınacaktır. Bu uygulama her branş için ayrı ayrı yapılacaktır. Son sırada 
TYT puanı eşit olan bütün adaylar Beceri Koordinasyon Testine alınır. İkinci aşamada ise adayların 
Beceri Koordinasyon Parkur dereceleri standart puanlara (SP) çevrilerek iki (2) ile çarpılıp adayların 
Yerleştirme Puanı (YP) 2020-ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formül aracılığıyla hesaplanacaktır. 

4. 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) durumlarını “Engelli Sağlık 
Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sadece ilan edilen bölüm ve branşlarda (Tablo 1) engelli 
adayların sınava başvuruları kabul edilecektir. 

 
 

ÖN KAYIT/KAYIT ONAY VE SINAV TARİHLERİ 

Online Sınav Kaydı : 

Tarih: 31 Ağustos- 04 Eylül 2020 (kayıt işlemleri mesai gün ve saatleri içerisinde yapılır) 

Adres: http://sbfsinav.mersin.edu.tr 

Kayıt Onaylatma: 31 Ağustos- 04 Eylül 2020 (kayıt işlemleri mesai gün ve saatleri içerisinde yapılır) 

Yer: Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çiftlikköy Merkez Kampusu, Yenişehir/MERSİN 

Sınav Tarihi ve Yeri: 

Tarih: 07-11 Eylül 2020  

(Gerekli durumlarda Sınav Yürütme Kurulu sınav günlerini uzatabilir, kısaltabilir veya erteleyebilir) 

Yer: Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çiftlikköy Merkez Kampusu, Yenişehir/MERSİN 

Kesin Kayıt Tarihleri (Kazanan Adaylar için): 

Asil Kazananlar  : 21-23 Eylül 2020 

Yedekler  : 24-25 Eylül 2020 

http://sbfsinav.mersin.edu.tr/
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Derslerin Başlangıcı : 28 Eylül 2020 

 

BÖLÜM KONTENJANLARI 

Tablo 1. Bölüm ve Spor Dallarına İlişkin Kontenjan Dağılımları 

 
Bölüm / Spor Dalı 

Kontenjan 
(Kadın) 

Kontenjan 
(Erkek) 

Engelli 
Kontenjan 

(Kadın) 

Engelli 
Kontenjan 

(Erkek) 

Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 20 20 - - 40 

Spor Yöneticiliği Bölümü 18 18 2 2 40 

Rekreasyon Bölümü 18 18 2 2 40 

Rekreasyon Bölümü (II. Öğretim) 18 18 2 2 40 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (toplam) 

18 18 2 2 40 

 Basketbol 5 5 - -  

 Güreş 4 4 - - 

  Futbol 5 5 - - 

 Yüzme 4 4 - - 

 Milli Sporcu - - 2* 2* 

*Yukarıda ilan edilen branşlardan birinde Milli Sporcu olmak 
 

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

Başvuru TYT-Ham puanları esas alınarak yapılır. ÖSYM’nin kararına binaen TYT sınav puanları 2 yıl geçerli 
sayılacağından “2020-TYT Nihai Sınav Puanları” dikkate alınarak başvurular kabul edilecektir (YKS-2020, s.33). 
Buna göre; 
1) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Y-TYT), Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve 

Rekreasyon II. Öğretim Bölümleri için 2020-TYT Nihai Sınav Puanı (puan türünden alınacak TYT-Ham Puanı); 
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına 

sahip olmak, 
b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az 150,  
c. Spor Yöneticiliği Bölümü için en az 150, 
d. Rekreasyon I. ve Rekreasyon II. öğretim Programı için en az 150  TYT puanı almış olmak, 

2) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilgili spor dallarında 2019-2020 spor sezonu hariç geriye dönük en az 3 (üç) 
yıllık (müracaat edeceği branşta) kulüp sporcu lisansına sahip olmak (engelli adaylar dahil, okul lisansları 
hariç ). 

3) Sağlık açısından engeli ve organ anomalisi olmamak (engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile 
başvurular kabul edilir). Engelli milli sporcular yalnızca engelli aday kontenjanına başvurabileceklerdir. 
 

 
Sınav Başvuru Kaydı İçin İstenen Belgeler: 

1) Online Kayıt Formu çıktısı. 
2) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport). 
3) Sağlık Raporu (beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavlarına girmesine engel olmadığı ve herhangi bir 

organ anomalisi bulunmadığına dair rapor) ya da 18 yaşını tamamlamış adaylar, sınav kaydı onaylatma 
işlemi sırasında “Sağlık Beyan Formu” ile sağlık durumunu beyan ederek sınava başvuru yapabilir. Engelli 
adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslını sunmak zorunludur. Yanlış beyan da bulunan adaylar 
sınavda başarılı olsalar dahi sınav başvuruları ve sonuçları iptal edilir. Ayrıca Mersin Mahkemeleri 
vasıtasıyla adli işlem başlatılır.  

Sporcu Lisansı: Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuran adaylar (engelli adaylar dahil) için Antrenörlük Eğitimi 
Bölümüne başvuran adaylardan ilan edilen spor dalları için 2019-2020 spor sezonu hariç olmak üzere geçmiş 
herhangi 3 yıla ait “Sporcu Lisansı” olması şarttır. Adaylar (engelli adaylar dahil), sporcu lisanslarını ilgili spor 
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federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Sicil-Lisans 
Sistemi’nden onaylı çıktı alarak başvuru sırasında ıslak imzayla onaylanmış şekilde teslim etmelidir. Okul sporcu 
lisansları geçerli değildir. Engelli 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.) 
 

SINAVIN UYGULANMASI 

1) Sınav kaydı onaylatma işlemi aday tarafından şahsen yapılır.  
2) Sınav kaydı onaylatma işlemi sırasında adaya üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” 

verilecektir. Sınav Giriş Belgesi’ni göstermeyen aday sınava alınmayacaktır. Aday sınav sırasında bu belge 
ile birlikte ‘Özel Kimlik Kartı’ da bulundurmak zorundadır (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli 
Pasaport).  

3) Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve adayların uymaları gereken kuralları içeren “Özel Yetenek 
Sınavı Kılavuzu”, http://sbfsinav.mersin.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

4) Sınav süresince mazeret bildirmek amaçlı alınan sağlık raporları geçersizdir. 
5) Her aday, ilan edilen grupta ve kendi sırasında sınava girmek zorundadır. İnternet sayfasında ilan edilecek 

olan tarih, yer ve saatte hazır bulunmayanlar sınava girme haklarını kaybetmiş olacaklardır. Sınav Yürütme 
Kurulu sınav gün, yer ve saati konusunda değişiklik yapabilir. 

6) Kılavuzda belirtilmeyen konular hakkında Sınav Yürütme Kurulu yetkilidir. 
7) İtirazlar, Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Aday varsa itirazını sadece ilgili oturum esnasında 

yazılı olarak yapabilir. 
8) Adaylara beceri koordinasyon parkuru için tek sınav hakkı verilir. 
9) Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve 

Rekreasyon II. öğretim bölümleri için bir ya da birden fazla tercih yapabilir. Aday, tercih sırasını kayıt onay 
işleminden sonra değiştiremez, değişiklik talep edemez. Yerleştirme, adayın tercih sırasına göre yapılır.  

10) Antrenörlük Eğitimi bölümünü, sadece ilgili spor dallarından birinde sporcu lisansı olanlar tercih edebilir. 
11) Bölüm kontenjanları kadar yedek liste ilan edilir. Tercih sırasına göre herhangi bir bölümün kazananlar 

asil listesinde bulunan bir aday, diğer bölümlerin kazananlar asil ya da yedek listesinde bulunamaz, hak 
talep edemez. 

12) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylar, başka bir spor dalında sporcu lisansları olsa dahi birden 
fazla spor dalı seçimi yapamazlar. 

13) Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanan ve kayıt olan adaylar, sadece kendi branşlarında uzmanlık eğitimi 
alabilirler. 

14) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı yoktur. 
15) Sınava başvuran engelli adaylar, belirlenen bir komisyon tarafından ayrı bir sınavla değerlendirilerek 

sonuçları ilan edilir. 
16) İlan edilen engelli kontenjanları dolmazsa; engelli adaylar için ilan edilen kontenjanlar, bölümlerdeki 

cinsiyet sayıları eşit olacak şekilde bölümlerin engelli olmayan kontenjanlarına aktarılır.  
17) Bölümler arasında (örneğin; antrenörlük eğitimi bölümünden diğer herhangi bir bölüme) ve cinsiyetler 

arasında (kadından erkeğe ya da erkekten kadına) kontenjan aktarımı yapılmaz.  
18) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yedekler yerleştirildikten sonra dahi kontenjanlar dolmazsa spor branşları 

arasında kontenjan aktarımı yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adaylar arasından spor branşı 
ayırımı yapılmaksızın Yerleştirme Puanına ve cinsiyetlerine göre kontenjan aktarımı yapılır. Örneğin; 
kontenjanı dolmayan Basketbol branşındaki kadın adayların yerine kesin kayıt hakkı kazanamamış olan ve 
Yerleştirme Puanına göre diğer kadın adaylar branşına bakılmaksızın kontenjan aktarımı yapılarak sınavı 
kazanma hakkı elde ederler.  

19) Özel Yetenek Sınavı nesnel ölçüm araçlarıyla yapılacak ve sonuçlar bilgisayar aracılığıyla hesaplanarak 
adaylara duyurulacaktır. 

20) Kesin kayıtlar, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır; asıl listeden kesin kayıt 
yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sırasıyla kayıt yapılacaktır.  

21) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt evrakları ile birlikte üniversite veya devlet 
hastanelerinden, ‘’Spor Bilimleri Fakültesine kesin kayıt yaptırmasında ve eğitim öğretimi sürdürmesinde 
bir sakınca olmadığını’’ gösteren sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. 

http://sbfsinav.mersin.edu.tr/
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 Spor Yöneticiliği Bölümü 

 Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim) 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon (I. ve II. öğretim) Bölümü Özel 
Yetenek Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve Yerleştirme Puanı’nın (YP) nasıl hesaplanacağı aşağıda 
belirtilmiştir. 

 Birinci Aşama: Sınava başvuran tüm kadın ve erkek adayların TYT-P puanları cinsiyetlere göre ayrı ayrı 
en yüksek puandan en düşük puana doğru sıraya konulacak ve en yüksek puandan başlamak kaydıyla 
en iyi 240 erkek (toplam erkek kontenjanının 3 katı) ve 240 kadın aday (toplam kadın kontenjanının 3 
katı), beceri koordinasyon testine girmeye hak kazanacaktır. Sınav başvuruları ve kayıt onaylama 
işlemleri tamamlandıktan sonra adayların TYT-P puanları ile ilgili sıralama ve tam liste kontrol amaçlı 
olarak resmi web sayfasında ve fakülte kapısına (ilan panosuna) asılarak ilan edilecektir. TYT-P puanları 
ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit edilirse listeler güncellenerek tekrar ilan edilecektir. İlan edilen 
listelerde ilk 240’ıncı sırada bulunan adaylar (kadın-erkek ayrı) beceri koordinasyon testine alınacaktır. 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için sınava başvuran tüm adaylar her branş kendi arasında cinsiyetlere 
göre ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıraya konulacak ve en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla 3 katı kadarı erkek (örneğin basketbol 5x3=15 erkek) ve toplam 3 katı kadar kadın 
(örneğin basketbol 5x3=15 kadın) aday ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Milli sporcular 
(Antrenörlük Eğitimi Bölümü için geçerlidir) TYT-P elemesinden hariç tutulacaktır. 

 İkinci aşama: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon (I. ve II. öğretim) 
Bölümü için TYT-P puanlarına göre İlk 240’ıncı sıraya giren kadın ve ilk 240’ıncı sıraya giren erkek 
adayların beceri koordinasyon sınavında yapacakları dereceler standart puana dönüştürülerek ÖYSP-SP 
hesaplanır. Bu puanı 2 ile çarpılarak ve aşağıdaki formül aracılığıyla Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. 
Adayların YP’leri en yüksek puandan düşük puana göre sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjan 
kadar aday tercih sırasına göre asil kazanan ve yedek listeler belirlenecektir.  

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuran adayların yerleştirme puanları, bölümü tercih eden adayların 
branşa ve puan sıralamasına göre yapılır. Örneğin; basketbol branşından sınava başvuran erkek adaylar 
sadece basketbol branşından sınava başvuran erkek adaylarla kendi içinde sıralanır. Milli sporcular 
(Antrenörlük Eğitimi Bölümü için geçerlidir)  beceri koordinasyon testine girmeden koordinasyon 
testine giren adayların almış olduğu en yüksek dereceyi almış sayılarak ikinci aşama hesaplamaya dahil 
edilecektir (Engelli Sporcular Hariç). 

 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınavlar Spor Bilimleri Fakültesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat 

ve yerde Özel Yetenek Sınavı Jürisi tarafından yapılır. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika öncesinde 
sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar sınava göğüs numarasına göre alınacaklardır. Adayların 
göğüs numarası sınav günü verilecektir. Adaylar sınava girişlerinde, geçerli bir kimlik belgesini (Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. 
Bu belgeyi getirmeyen adaylar sınava alınmazlar.  
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              Engelli Adayların Mülakat Sınavına İlişkin Genel Kurallar 

Sınava girme kriterlerini sağladığı tespit edilen adaylar mülakat sınavına katılırlar. Sınav iki aşamalı 
olarak yapılır.  

Birinci aşamada mülakat yapılır. Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların ilk olarak, mülakat puanı 
dikkate alınarak hesaplanır ve genel sıralama yapılır. Engelli adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
mülakattan 60 ve üzeri olanlar 2. aşamaya geçer  
Mülakat İçeriği; Engelli adayın spora karşı ilgisini, bilişsel becerilerini, iletişim becerilerini, kendini ifade 
edebilme, sorulan soruyu anlayabilme ve uygun şekilde cevap verebilme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır.  

İkinci Aşamada; özel yetenek sınav parkuruna katılır.  
   Değerlendirme: Engelli adaylar kendi arasında değerlendirmeye tabi tutulur. . Yerleştirme, adayın tercih 
sırasına göre yapılır. Tercih sırasına göre herhangi bir bölümün kazananlar asil listesinde bulunan bir aday, 
diğer bölümlerin kazananlar asil ya da yedek listesinde bulunamaz, hak talep edemez. 

 Engelli aday kontenjanları dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar cinsiyet kontenjanı dikkate 
alınarak bölüm kontenjanlarına aktarılır. Puan sıralamasına göre kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. 
Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan engelli adaylardan, başvuruda kullanılan TYT puanı daha 
yüksek olan adaylar öncelik kazanır. 
 

ÖYSP-SP Hesaplama Formülü: 
Özel Yetenek Sınavı Standart Puanları (ÖYSP-SP), standart sapmaları ve Yerleştirme Puanları (YP) 

aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır (YKS-2020, s. 33). 
 
 

 

 

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 = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa; 
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 
 

Önemli Not: 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. 
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 
yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (YKS-2020, 
s. 33). 

 
 
 

 

 

 



 10 

 

 

NOTLAR: 
 

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından değişiklik talebi gelmesi durumunda ilan metinleri güncellenecektir. 

2) Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar. 

Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki 

cihazlara zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda 

sınavdan ihraç edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili yetkili birimlere 

bildirilecektir. 

 
3) COVİD-19 salgını nedeni ile fiziksel testlerin yapılamaması durumunda Sınav Yürütme Kurulu kararı 

doğrultusunda, yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirmeler Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından 

yapılacaktır 

4) Kampüs girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından adayların ateş ölçümleri yapılacaktır. 

5) Engel durumları yanlarında refakatçi bulunmasını gerektiren engelli adaylar dışında, adaylar Kampüs’e 

yalnız gireceklerdir.  

6) Adaylar kendileri için belirtilen sınav gün ve saatinde sınav yerinde bulunacaklar; belirlenmiş sınav gün ve 

saati dışında sınav sırasında kalabalık oluşmaması için Kampüs’e alınmayacaklardır. 

7) Adayların mutlaka maske takması gerekmektedir. Maskesiz adaylar kesinlikle sınav salonlarına 

alınmayacaktır. 

8) Sınav salonlarında bulunacak görevliler de maske takacak ve sosyal mesafeye riayet edeceklerdir. 

9) Sınav salonları, adayların sosyal mesafeleri gözetilerek düzenlenecektir. 

10) Oturum aralarında sınav salonları havalandırılacak ve dezenfektasyon yapılacaktır. 

11) Sınavın yapılacağı bina içerisinde adayların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde dezenfektanlar 

bulundurulacaktır. 

12) Sınav sürecinde pandemi sebebiyle ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar için ilgili sınav yürütme 

kurulu uygulamaya dönük kararlar alabilecektir. 
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BECERİ KOORDİNASYON TEST PARKURU 
 

Not: Adaylara tek hak verilecektir. 
 

 
Şekil 1. Beceri Koordinasyon Parkuru ve İstasyonları 

 
BECERİ KOORDİNASYON TESTİ İSTASTONLARININ TANITIMI 

 

1. Başlangıç ve Engel Geçişi: 
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Aday, başlangıç noktasından geçerek fotoselli kronometreyi başlatır. İstasyonda yüksekliği ve aralarındaki 
mesafelerin belirtilmediği birkaç adet engel bulunmaktadır. Aday, engellerin üzerine basmadan ve pas 
geçmeden koşarak bu istasyonu tamamlar ve diğer istasyona geçer.  
 
2. Alttan Geçme: 
Aday, sayısı ve yüksekliği belirtilmemiş engellerin altından geçer. Engeller zemine sabitlenmemiştir. Engeli 
deviren aday kendisi düzeltecek ve o engelin altından tekrar geçerek devam edebilir. 
 
 
3. Öne ve Yanlara Sıçrama: 
Aday değişen yüksekliklerde (sıçrama engelleri farklı yüksekliklerde olabilir) konumlanmış beş engelden oluşan 
sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda aday engelleri sırasıyla öne, sola ve sağa olmak üzere çift ayak 
sıçramalar yapar (1. Sıçrama öne, 2. Sıçrama sola, 3. Sıçrama sağa, 4. Sıçrama öne, 5. Sıçrama sola, 6. Sıçrama 
sağa ve 7. Sıçrama öne). Aday sıçrama sırasında engeli düşürürse düzeltir ve düşürdüğü engelin üzerinden 
tekrar sıçramak suretiyle kaldığı yerden devam ederek istasyonu tamamlar. 
 
 
 
 
 
4. T Testi:  
Aday başlama çizgisinden 1 numaralı huniye  koşar ve eli ile dokunur. Sonra 2 numaralı huniye koşar ve eli ile 
huninin tepesine dokunduktan sonra 3 numaralı huniye koşar ve eli ile dokunur. Yine aday 3 numaralı huniden 
1 numaralı huniye koşarak gelir ve huniye dokunduktan sonra 1 numaralı huniden son olarak geri koşu ile 
(Aday yaptığı her hatanın doğrusunu yaparak kaldığı yerden devam eder) istasyonu tamamlar. (Düz koşu ve 
geri geri koşu:15 metre; 1.ve 2. ile 1 ve 3. huniler arası 5metre). 
 
5. Engel üzerinden geçme:  
Aday, belli bir yükseklikteki engelin (atlama beygiri) üzerinden, engele temas ederek ya da etmeyerek geçer. Ancak 
bu geçiş sırasında aday, engelin sağ ve sol tarafına konulan dikmeleri devirecek olursa dikmeyi eski konumuna 
getirip engeli yeniden geçmek zorundadır. 
 
6. Slalom ve Bitiriş: 
Aday belli aralıklarla çapraz şekilde konumlanmış slalom çubukları etrafından dolaşarak slalom yapar ve bitiriş 
noktasına gelir. Slalom çubukları zemine yapıştırılmamıştır ve devrilirse aday tarafından düzeltilir ve bitişe 
doğru yönelir. Aday, bitiriş noktasında fotoselli kronometreyi durduramamışsa (örneğin; cihazın altından ya da 
üstünden geçerek ya da cihaza çarparak) geri dönerek kronometreyi durdurur, sorumluluk kendisine aittir. 
Fakat cihazlardaki teknik aksaklıklardan kaynaklanan durumlarda aday sorumlu tutulmaz. 

 

 


