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1. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

1.1. Amaç ve Kapsam  

Bu kılavuz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nin 

Bölümlerine Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. 

Kılavuz içerisinde kontenjanlar, başvuru şartları, sınavın uygulanış biçimi, 

değerlendirilmesi ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır.  

1.2. Özel Yetenek Giriş Sınavı Kontenjanları 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ ne alınacak öğrenci 

kontenjan dağılımları aşağıdaki gibidir. 

 

BÖLÜM 

Genel 

Kontenjan 

Şehit / Gazi 

Yakını 

Engelli 

Kontenjanı 

Milli Sporcu 

Kontenjanı 

Toplam 

Kontenjan 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek/Kadın 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor 

Öğretmenliği 

14 14 1 1 2 2 3 3 40 

Antrenörlük 

Eğitimi 
18 17 1 1 3 2 4 4 50 

Antrenörlük 

Eğitimi (2. 

Öğretim) 

14 14 1 1 2 2 3 3 40 

Spor 

Yöneticiliği 
14 14 1 1 2 2 3 3 40 

Spor 

Yöneticiliği 

(2. Öğretim) 

7 6 1 1 1 1 2 1 20 

*Engelli, Milli ve Şehit/Gazi Yakını kontenjanları toplam kontenjan içerisindedir. 
 

Özel yetenek sınavımızın kayıtları online olarak https://onkayitbesyo.kmu.edu.tr 
adresinden yapılacaktır. Her bir bölüm için sistem üzerinden tercih sırası belirtilerek tercih 

yapılacaktır. Adaylar bir veya birden fazla tercih yapabileceklerdir. 

 

1.3. Özel Yetenek Giriş Sınavına İlişkin Yer ve Tarihler 

Sınav Başvuru Tarihi : 29.07.2022- 05.08.2022 

Başvurular online olarak https://onkayitbesyo.kmu.edu.tr adresine yapılacak olup, 

29.07.2022 tarihinde başlayıp 05.08.2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. İletişim 

Tel: (0338-226 21 11) 

Sınava Giriş Hakkı Kazanan Adayların Açıklanması: 10-12 Ağustos 2022 

Sınav Giriş Tarihi: 15.08.2022 – (Sınav bitiş tarihi müracaat sayısına göre sınav 

komisyonu tarafından belirlenecektir).  

https://onkayitbesyo.kmu.edu.tr/
https://onkayitbesyo.kmu.edu.tr/
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Not: Sınava Giriş Hakkı Kazanan Adayların sınava gireceği tarih ve saat, müracaat 

sayısına göre değerlendirilip K.M.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi 

(https://www.kmu.edu.tr/sporbf) internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar belirlenen 

tarih ve saat aralığında sınava girecekler, adaylar belirlenen tarih ve saat dışında sınava 

kesinlikle alınmayacaktır. 

Sınav Yeri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 25.08.2022 https://kmu.edu.tr/sporbf 

İlan edilen genel kontenjan kadar asil ve tüm bölümlerin yedek listeleri yedek listesi ile 

her bir bölümün kontenjanı için aşağıda belirtilen kesin ve yedek kayıt tarihlerinde 

adaylar yerleştirme puanına göre ilan edilecektir. 

Sınav sonuçlarına itiraz ve itiraz sonucunun ilan tarihi: 26.08.2022 

Sınavı Kazanan Asil Listedeki Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 

Tarih Saat Açıklama 

29.08.2022- 

07.09.2022  

08.00 

17.00 

Asil listelerdeki adayların tamamı https://kmu.edu.tr/sporbf web 

sayfalarından ilan edilecek olup, kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde 

yaptıracaklardır. 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların İlanı ve Kayıt Tarihleri 

Tarih Saat Açıklama 

08.09.2022  
08.00- 

17.00 

1. Yedek listedeki adayların tamamı https://kmu.edu.tr/sporbf web 

sayfalarından ilan edilecektir.  

09.09.2022 
08.00- 

17.00 

1. Yedek listedeki adayların tamamı belirtilen tarihte kesin kaydını 

yaptıracaktır. 

10.09.2022 
08.00- 

17.00 

2. Yedek listedeki adayların tamamı https://kmu.edu.tr/sporbf web 

sayfalarından ilan edilecektir.  

12.09.2022 
08.00- 

17.00 

2. Yedek listedeki adayların tamamı belirtilen tarihte kesin kaydını 

yaptıracaktır. 

13.09.2022 
08.00- 

17.00 

3. Yedek listedeki adayların tamamı https://kmu.edu.tr/sporbf web 

sayfalarından ilan edilecektir. 

14.09.2022 
08.00- 

17.00 

3. Yedek listedeki adayların tamamı belirtilen tarihte kesin kaydını 

yaptıracaktır. 

15.09.2022 
08.00- 

17.00 

4. Yedek listedeki adayların tamamı https://kmu.edu.tr/sporbf web 

sayfalarından ilan edilecektir.  

16.09.2022 
08.00- 

17.00 

4. Yedek listedeki adayların tamamı belirtilen tarihte kesin kaydını 

yaptıracaktır. 

 

1.4. Sınav Başvurusu İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler 

1) 2022-YKS Sonuç Belgesi 

2) Engelli Adaylar için 2021-YKS veya 2022-YKS Sonuç Belgesi 

3) Özel kimlik belgesi (Geçerli T.C Kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) 

4) Lise diploması ya da geçici mezuniyet belgesi 

https://www.kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
https://kmu.edu.tr/sporbf
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5) 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş) 

6) Aile hekiminden veya Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık belgesi 

7) Milli Sporcu kontenjanından başvuracak adaylar için 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih 

ve 31154 sayılı Resmî 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). 

8) Engelli kontenjanından başvuracak adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık 

Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR- Erişkinler İçin Engellilik Sağlık 

Kurulu Raporu veya ÇÖZGER- Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunu) ve sporcu 

özgeçmiş belgesi (Sporcu özgeçmiş puanına esas teşkil eden belgelerin tamamının Spor 

Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya ilgili Federasyonlarca onaylı olması 

gerekmektedir). Engelli adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları zorunludur. 

9) Şehit/Gazi Yakını (1.derece) kontenjanından başvuracak adayların Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri 

Müstehaklık/ Hak Sahipliği Belgesi. 

Not: Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol ederek sisteme 

yüklemelidir, tüm evrakların detaylı bir şekilde kontrol edilerek kaydın tamamlanması 

gerekmektedir. Okunamayan, hatalı ve eksik belge yükleyen adayın başvurusu geçersiz 

sayılacaktır. Kayıt ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir. 

 

1.5. Özel Yetenek Giriş Sınavı (ÖYGS) Başvuru Koşulları ve Adaylarda 

Aranan Nitelikler 

1) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 2022-YKS’den TYT puanı en az 

180 ve üzeri almış olan adaylar, 

2) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuracak A, B veya C Milli 

sporcu, spor alanından mezun, Şehit/Gazi Yakını 2022-YKS’den TYT puanı en az 160 ve 

üzeri almış olan adaylar, 

3) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuracak Engelli adaylardan 

2021-YKS’den veya 2022-YKS’den TYT puanı en az 100 ve üzeri puan almış adaylar, 

4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak tüm adayların (Engelli 

adaylar dahil) başvuru yapabilmeleri için 2022-YKS’den Y-TYT'de en düşük 800.000 inci 
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başarı sırasına sahip olan adaylar (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate 

alınır), 

5) 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2022 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2022-TYT dönüştürülmüş puanı 

olan adaylar başvuru yapabilirler. 

6) Özel yetenek sınavı engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel gruplarında 

belirtilmiş adaylar yararlanabilir. 

✓ Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan 

adaylar, 

✓ Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar, 

✓ Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak 

üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar, 

✓ Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/ mental retardasyonu bulunan 

adaylar, 

✓ Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm spektrum 

bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan; 

- F84.0: Çocukluk otizmi, 

- F84.1: Atipik otizm, 

- F84.2: Rett sendromu, 

- F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller 

Sendromu ve benzeri),  

- F84.5: Asperger sendromu, 

- F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, olanlar. 

Engelli Adayların Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR 

(Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu) veya ÇÖZGER’inin (Çocuklar için Özel 

Gereksinim Raporu) bulunması, ayrıca yukarıda belirtilen tanılarının ve engel düzeylerinin 

karşılıklarının ESKR (Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu) veya ÇÖZGER’de 

(Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) belirtilmiş olması gerekmektedir. Engelli 

kontenjanından başvuracak adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları 

zorunludur. 

7) Milli Sporcu kontenjanından başvuracak adayların 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih ve 

31154 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Milli Sporcu belgesi 

verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı Milli sporcu 
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belgesine sahip olması gerekmektedir (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). 

8) Şehit/Gazi Yakını kontenjanından başvuracak adayların Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri Şehit/Gazi Yakını 

Müstehaklık/ Hak Sahipliği Belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Not: İlgili mevzuat ve sınav kılavuzunda belirtilen koşulları taşımayan adayların 

başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde yanlış beyan ile sınava 

kayıt yaptıran adayların kayıtları iptal edilir. Gerekli şartları taşımadıkları 

sonradan anlaşılan adayların kayıtları silinir. 

 

1.6. Özel Yetenek Giriş Sınavı Uygulama Şekli 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022 yılı Özel 

Yetenek Giriş Sınavı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği Programları için ortak yapılacaktır. 

1. Sınav günü ve saatinde, Özel Kimlik Belgesi’ni getirmeyen adaylar sınava 

alınmayacaklardır. İlan edilen sınav programındaki zaman aralığında forma (göğüs) 

numarasına göre sınava gelmeyen adaylar sınav hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar 

sınava, belirlenen sıra ile girmek zorundadır. 

2. Adayların sınava alınma sıraları, sınav programı ile ilan edilecek aday forma (göğüs) 

numarasıdır. Belirlenen sıra numarasına göre sınav saati geldiğinde sınava girmeyen aday 

sınava giriş hakkından feragat etmiş sayılacak ve kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

3. Özel yetenek sınavı sırasında adaya çevrim içi (online) kayıt formu imzalattırılarak 

üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” verilecektir. 

4. Adaylar, sınava spor kıyafeti ile geleceklerdir (Tişört, şort veya eşofman, spor 

ayakkabısı). Adayların sınavda çivili, dişli, vidalı krampon giymeleri ve sınava çıplak 

ayakla katılmaları kesinlikle yasaktır. Adayların sınav esnasında kullanacakları 

malzemelerin üzerine herhangi bir yazı, amblem, herhangi bir gurubu temsil eden logo, 

işaret, Milli Güvenlik Kurulu tarafından tanımlanmış terör örgütlerinin propagandasını 

içeren yazılar vs. yazmaları yasaktır. Kurallara uygun davranmayan adaylar sınava 

alınmazlar. 
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5. Sınav sırasında üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında 

işlem yapılacak ve verilen zarar tazmin edilecektir.  

6. Özel yetenek sınavının koordinasyon parkuru aşamasına ilişkin itiraz edecek adaylar 

başvurularını ilgili aşamanın sınavı bitmeden yapmalıdır. Sınav İtiraz Komisyonu’nca 

itirazları geçerli sayılanlara, ilgili sınavlar tamamlanmadan önce bir hak verilecek, ancak 

ilgili sınavlar tamamlandıktan sonra (parkurun kaldırılmış olması ve sıralamanın 

kesinleşmesi nedeniyle) hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. 

7.Özel yetenek sınavının koordinasyon parkuru aşamasında adayların yapacakları itirazlar 

için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR30 0001 2001 3090 0006 

0000 30 IBAN no’lu Halk Bankası hesabına 500 TL itiraz ücreti yatırmaları gerekmektedir. 

İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri ücret kendilerine iade edilecektir. İtirazları 

haksız bulunan adayların ödemiş oldukları sınav itiraz ücreti geri ödenmeyecektir. İtiraz, 

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İtiraz Komisyonu’na hitaben yazılan ve aday 

tarafından imzalanmış dilekçe ve ücreti yatırdığına dair makbuz veya dekont ile şahsen 

yapılacaktır. Birden fazla itiraz halinde aday, yapılan her bir itiraz için ayrı ücret 

yatıracaktır. 

8. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan disiplinli ve 

saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle sınav süresince; 

spor ahlakı dışı davranışlarda bulunan, kullanılan araç-gereçlere kasten zarar veren, 

sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınavda 

görevli personellerle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan veya her ne suretle 

olursa olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Sınav Komisyonu tarafından 

düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir. Bu şekilde sınavı iptal edilen adayın ismi, sınav 

sonuç listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır. 

9. Özel Yetenek Sınav Komisyonu gerektiğinde özel yetenek sınav yeri, özel yetenek sınav 

parkuru ve özel yetenek sınavının uygulanması ile ilgili değişiklik yapabilir. Özel yetenek 

sınavına başvuran adaylar özel yetenek sınavı ile ilgili yapılacak olası değişiklikleri kabul 

etmiş sayılırlar. Özel yetenek sınavı ile ilgili değişiklikler Fakülte web sitesi aracılığıyla 

adaylara duyurulacaktır.  

Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar. 
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Beceri-Koordinasyon Testi 

Beceri-Koordinasyon testi 6 istasyondan oluşmaktadır ve aşağıda parkur 

şemasında gösterilmiştir. Beceri-Koordinasyon testinde adaylara sadece bir hak 

verilir. Beceri-Koordinasyon testinde adaylar, her istasyondaki hareketleri kurallara 

uygun ve tam olarak yapmak zorundadır. Hareketleri tam ve kurallara uygun olarak 

yapamayan adaylar, doğrusunu yapana kadar her istasyonun başında bulunan sınav 

görevlisi tarafından uyarılır. Doğrusunu yaptığında sonraki istasyona geçer ve parkuru 

tamamlamak için devam eder. Herhangi bir istasyondaki hareketler atlanarak, eksik 

yapılarak veya sırası değiştirilerek koordinasyon parkuru tamamlanamaz. Beceri-

Koordinasyon testi esnasında görevlilerin uyarılarını dikkate almayan adaylar diskalifiye 

edilir. 

Beceri-Koordinasyon Testinin başında ve sonunda yer alan fotosel adayın parkuru 

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

seyredilerek nihai değerlendirme yapılır. Beceri-Koordinasyon testinde Erkek adaylar için 

75:00 saniye üzeri, kadın adaylar içinse 90:00 saniye üzeri derece yapanlar diskalifiye 

edilerek bu adaylara sıralamada yer verilmeyecektir. 

*Engelli adaylara Beceri-Koordinasyon testi uygulanmayacak olup sporcu 

özgeçmiş belgelerine göre değerlendirme yapılacaktır. 

 

 Beceri-Koordinasyon testinde uygulanacak istasyonlar sırasıyla aşağıda 

belirtilerek açıklanmıştır. 
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1. İSTASYON  

 Aday Beceri-Koordinasyon testine daha önceden belirlenmiş iki çizgi arasından çıkış 

yaparak başlamak zorundadır. Aday Beceri-Koordinasyon testine başladığı anda fotosel 

çalışır. Aday, uzunluğu 2 m ve genişliği 1m olan minder üzerinden düz takla atarak geçer. 

Aday minderin sağ/sol tarafından takla atarak minderin dışına çıkması halinde hata 

yapmış sayılır ve istasyonun başına dönerek tekrarlar. 

  

2. İSTASYON  

 Aday 1. İstasyonu tamamladıktan sonra denge tahtasına (yüksekliği 73 cm, 

genişliği 10 cm, uzunluğu 5 m) çıkarak denge tahtasını başından sonuna kadar yürüyerek 

ya da koşarak geçer. Aday denge tahtasına çıkarken başlangıç kısmında bulunan kasaya 

(yüksekliği 20 cm, genişliği 40 cm, uzunluğu 1 m) basarak denge tahtasına çıkmak 

zorundadır. Aday denge tahtası üzerindeyken herhangi bir şekilde zemine temas ederse 

istasyonun başına döner. Aday denge tahtasından inerken sonunda bulunan işaretli alana 

basmak zorundadır. Adayın işaretli alana basmadan denge tahtasından inmesi durumda 

aday istasyonun başına döner.  



9 
 

3. İSTASYON  

 Aday 2. istasyonu tamamladıktan sonra atış noktasındaki kasadan hentbol topunu 

alarak atış noktasından 2,5 metre uzaklığındaki ve yerden 2 metre yüksekliğindeki 40x50 

cm boyutlarında olan bölgeye tek elle 5 geçerli atışı yapar. Aday tek elini kullanarak atış 

yapmak zorundadır ancak her atış sonrası dönen topu iki elini de kullanarak tutabilir. 

Aday 5 geçerli atış yaptıktan sonra hentbol topunu atış noktasındaki kasaya bırakmak 

zorundadır. Aday atış sırasında çift elini kullanarak atış yaparsa diskalifiye edilecektir.  

Kadın adaylar 2 numara, erkek adaylar ise 3 numara hentbol topunu kullanırlar. 

 

4. İSTASYON  

Aday 3. istasyonu tamamladıktan sonra yüksekliği 40 cm, genişliği 10 cm ve 

uzunluğu 5 m olan engel üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve 5 kez sola olmak üzere 

toplam 10 başarılı sıçrama yapar. Aday istasyona engelin sol tarafından yani ilk sıçrama 

engelin sağ tarafına olacak şekilde başlar. Tek ayakla ve senkron olmayan sıçrayışlar 

geçerli olmayacaktır. Adayın her sıçrayış sonrası yere basma aşamasında her iki ayağının 

da aynı anda yere temas etmesi gerekmektedir. Aday sıçrama yaparken herhangi bir 

şekilde engelin üzerine temas etmesi durumunda yaptığı sıçrama başarılı sayılmaz ve 

kaldığı sıçrama sayısından devam ederek 10 başarılı sıçrayışı tamamlaması 

gerekmektedir. 

 

5. İSTASYON  

 Aday 4. istasyonu tamamladıktan sonra atış noktasındaki kasadan basketbol 

topunu alarak atış noktasından 2,5 metre uzaklığındaki ve yerden 2 metre 

yüksekliğindeki 40x50 cm boyutlarında olan bölgeye 5 geçerli atışı yapar. Aday atış 

sırasında tek el veya iki elini kullanabilir. Aday 5 geçerli atış yaptıktan sonra basketbol 

topunu atış noktasındaki kasaya bırakmak zorundadır. Kadın adaylar 6 numara, erkek 

adaylar ise 7 numara basketbol topunu kullanırlar. 

 

6. İSTASYON  

Aday 5. İstasyonu tamamladıktan sonra, zeminde ok işaretiyle belirtilen ilk slalom 

çubuğunun sağ tarafından başlayarak sırayla aralarında 1,5 m mesafe olan 5 adet slalom 

çubuğunun arasından geçer. Adayın slalom çubuklarından birini veya birkaçını devirmesi, 

slalom çubuklarından birini veya birkaçını tutması ve slalom geçiş sırasını bozması 

durumunda istasyonunun başına geri dönerek istasyona tekrar başlaması gerekmektedir.  
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Aday 6. İstasyonu tamamladıktan sonra 10 m uzaklıkta bulunan bitiş çizgisindeki 

fotoselin arasından geçerek sınav parkurunu tamamlar. Adayların bitiş çizgisini geçerek 

fotoseli durdurmaları bir zorunluluktur. Teknik aksaklıklar dışında fotoselin 

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

Fotoseli durduramayan adayların Beceri-Koordinasyon testindeki hakları geçersiz 

sayılacak ve kendilerine bir hak daha verilmeyecektir. 

 

1.7. Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi  

Değerlendirmeler, “2022-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzunda yer 

alan, Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi ile ilgili bölümü dikkate alınarak 

gerçekleştirilecektir. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) hesaplanabilmesi için 

aşağıdaki puanlar belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)*, 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 

c) 2022-TYT Puanı (TYT-P), 

d) Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP), 

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formüller 
kullanılarak 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 kaydolan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

 
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP) 

 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

 

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

c) Milli Sporcu Adaylar 
 

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

 
NOT: Milli Sporcular için ÖYSP = Beceri-Koordinasyon Puanı%40 + Millilik Puanı%60 

şeklinde hesaplanacaktır. 
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Millilik Kategori ve Olimpik Branş Olma Faktörüne Bağlı Millilik Puan Tablosu 

A Milli 100 puan 

B Milli   95 puan 

C Milli (Olimpik branşlarda bireysel ve takım sporlarında) 85 puan 

C Milli (Olimpik olmayan branşlarda bireysel ve takım sporlarında) 75 puan 

 
d) Engelli Adaylar 

 
YP = SÖP %100 

 
Engelli Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı Ek-1’deki Tabloya göre değerlendirilecektir. 
 

NOT: 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya 
özel yetenek sınavı sonucu kaydolan adayların ortaöğretim başarı puanlarına 

ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. 
 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Yerleştirme Puanı eşitliği halinde sırasıyla; sınav koordinasyon puanı, TYT puanı, 

Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Engelli 

adayların yerleştirme puanı eşitliği halinde sırasıyla; TYT puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı 

yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 

 Bir adayın kesin kayıt hakkı kazanabilmesi için, kendi kategorisinde (kadınlar ve 

erkekler) aldığı YP’nin (Yerleştirme Puanı) ilan edilen kontenjan içindeki sıralamaya 

girmesi gerekir. Sıralama sonrasında asil aday listesi dışında kalan adayların yedek aday 

listesi, Sınav Komisyonu’nun onayından sonra Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.  

Her bir program için ayrı ayrı başvuru koşullarını yerine getiren aday, üç programa 

da başvurabilir. Birden fazla programa başvuran aday tercih sıralaması yapar. Aday 

yaptığı tercih sıralamasına göre yerleştirme puanının yeterli olduğu programa yerleştirilir. 

Tercih sıralamasına göre bir programa asil listeden yerleştirilen aday, diğer programlar 

için yerleştirme puanı yeterli olsa dahi asil ve yedek listelerde yer alamaz. Bu kural asil 

listelerin dışında kalan yedek aday için geçerli değildir. Asil listelerin dışında kalan yedek 

adaylar, asil listelerde boş kontenjan kalması halinde yerleştirme puan sıralamasına göre 

tercih ettiği programın yedek listesinde ilan edilir. Her bir programın boş kalan kontenjanı 

için yedek listede ilan edilen aday, kesin kaydını yaptırmadığı takdirde diğer yedek 

listelerde yer almaz. 

Çevrim içi (online) kayıt tarihlerinde adayların yapmış olduğu tercih sıralaması 

başvurduğu programların asil ve yedek yerleştirmelerinde esas alınacak olup, bu 

tarihlerden sonra adaylar tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır. 
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Kadın ve erkek adayların kontenjan açığı (kadın adaylar için kadın kontenjanı, erkek 

adaylar için erkek kontenjanı) yedek listesinden yerleştirme puanı sıralamasına göre 

tamamlanır. Kadın adayların kontenjanı dolmazsa erkek adaylardan, erkek adayların 

kontenjanı dolmazsa kadın adaylardan tamamlanır. 

Şehit/Gazi Yakını, Milli ve Engelli erkek adayların kontenjanları dolmazsa; 

Şehit/Gazi Yakını, Milli ve Engelli kadın adaylardan yerleştirme puan sıralamasına göre 

yerleştirme yapılacaktır. Şehit/Gazi Yakını, Milli ve Engelli kadın adayların kontenjanları 

dolmazsa; Şehit/Gazi Yakını, Milli ve Engelli erkek adaylardan yerleştirme puan 

sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 

Şehit/Gazi Yakını, Milli ve Engelli adaylar için ayrılan kontenjanlar dolmazsa; boş 

kontenjanlar diğer adaylar için ayrılan genel kontenjana dahil edilerek yerleştirme puan 

sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.  

 

1.8. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. Diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi 

2. 2022 YKS Sonuç Belgesinin aslı 

3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

4.Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu (fotoğraflı) Raporda Spor Bilimleri 

Fakültesinde okumasında, fiziksel aktivitelere katılmasında herhangi bir fiziki engelin 

olmadığı ifadesi yer almalıdır. 

5. Milli Sporcu olanlar için “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca 

düzenlenmiş Milli Sporcu Belgesinin aslı 

6. Şehit/Gazi Yakını (1. Derece) olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri Müstehaklık/Hak Sahipliği 

Belgesinin aslı 

7. Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporunun (ÇÖZGER veya ESKR) ve en az 2 

yıllık lisanslı sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı 

8. 4 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş). 

 

1.9. Kesin Kayıt 

 

Kesin Kayıt Tarihleri; 29 Ağustos – 07 Eylül 2022 (Kesin kayıtlar, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.) 
 

Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt tarihleri içinde gerekli 

belgeleri eksiksiz olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek 
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suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt 

hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. İlan edilen 

tarihler içinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yerleştirme puanına göre yedek aday 

listesi ilan edilir. Her yedek aday tercihine göre ilk ilan sırasının geldiği yedek aday 

listesinde ilan edilecek olup, kesin kaydını yaptırmadığı takdirde diğer yedek aday 

listelerinde ilan edilmeyecektir. 

Kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kesin kayıt işlemlerini ilan edilen tarihler 

içinde ve kesin kayıt için belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirmeleri şarttır. Kesin kayıt 

hakkı kazan yedek adayların tüm kayıt evrakları ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığında hazır bulunmaları gerekir. Bu sırada kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim 

ederek kayıtlarını yaptırmayan yedekler kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir 

şekilde kayıt hakkı talep edemezler. 

 

1.10. Hüküm Bulunmayan Haller ve Yürürlük 

1. Bu sınav uygulama esaslarında belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi 

Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun ve Fakülte Kurulu’nun verdiği kararlar uygulanır.  

2. Bu esaslar, 2022- 2023 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir. 

3. Adaylar uygulama esaslarında yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. 

4. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu gerektiğinde sınav yer, gün ve 

saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, Fakülte web sitesi aracılığıyla adaylara 

duyurulur. 

5.  Bu sınav uygulama esaslarının Senato’da kabulünden sonra Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’nın “2022-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nda yer alan, 

Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi bölümüne ilişkin alacağı değişiklik kararlarında 

uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Fakülte Kurulu yetkilidir. 

6. Bu esaslar, Senato’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü adına Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 

yürütülür.  
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EKLER  

EK-1- Engelli Adaylar Özgeçmiş Puan Tablosu 

ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI (BİREYSEL SPORLAR İÇİN) 
Açıklama Puan 

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 

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe 
girmek 

75 

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu 
olarak katılmak 

65 

Uluslararası 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) 
Açıklama 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 girmiş olmak 

85 

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı 
olarak girmek 

75 

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig 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 (Süper lig 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 kendilerini uyanları belgelemek 
zorunda olacaklardır. Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili spor Federasyonlardan, Gençlik ve 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. 


