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1. GENEL KURALLAR
➢
Adaylar Özel Yetenek Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye Spor Bilimleri Fakültemizin internet adresinden
https://sbf.sinop.edu.tr indirebilecekleri Kılavuzdan ulaşabileceklerdir.
➢
2021 YKS’de merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan
adaylar da bu sınava başvurabilirler.
➢
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans
programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek
adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun
olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu
durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
➢

Başvuru işlemleri adayın kendisi tarafından yapılır.

➢
Adaylar, istenen tüm belgeleri başvuru sırasında teslim etmek zorundadır. Eksik evrak ile başvuran
adayların belgeleri teslim alınmayacaktır. Teslim edilen sportif özgeçmiş evrakları, ilgili komisyon tarafından
değerlendirileceğinden, başvuru işleminden sonra, adaylara ait herhangi bir sportif özgeçmiş belgesi kabul
edilmeyecektir.
➢
Aday sportif özgeçmiş puanı alabilmek için, tablo 2’de yer alan spor dalları arasından sadece bir branşa
başvuru yapabilir.
➢
Adayların başvuru sırasında teslim etmesi gereken belgeler, ilgili kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM vs.) aracılığıyla
araştırılacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği
takdirde, bu adaylarla ilgili adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında
kanuni işlemler başlatılacaktır.
➢
Adaylar, özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar.
Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, uygulama sınavındaki
cihazlara zarar verdikleri, görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç
edilecekler ve adli soruşturma kapsamında haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
➢
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınavla ilgili doğabilecek ihtilaflı konuların
çözüm noktasında sınav üst kurulu yetkilidir. Ayrıca sınav üst kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara
duyurmak koşuluyla sınav ve sınav süreci ile ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Başvuru Şartları
Başvurunun geçerli olabilmesi için aday aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
1) T.C. vatandaşı olmak.
2) Başvuru tarihinde ortaöğretimden mezun ya da mezun olabilir durumda olmak.
3) Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanına göre; (Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puan).
4) 2022-YKS’de Y-TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
2.2. Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvuru işlemleri ve uygulama sınavı aynı gün (27 Eylül 2022 Salı) yapılacağından, adayın 27 Eylül 2022
Salı günü saat 09.30’da 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonunda hazır bulunması gerekmektedir. Özel
yetenek sınavıyla ilgili önemli tarihler detaylı bir şekilde Tablo 3’de yer almaktadır.
2.3. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1) Aday başvuru formu (Ek-1. Islak imzalı olacak. Formu sbf.sinop.edu.tr adresinden indirebilirsiniz).
2) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
3) Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve bir (1) adet fotokopisi.
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4) Mezuniyet belgesinin ya da diplomanın aslı ve fotokopisi. Belge ya da diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı
olmalıdır.
a)

Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için öğrenci belgesi.

b) Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış mezuniyet aşamasındaki adaylar için okullarından
alacakları bu durumlarını gösteren onaylı belge.
c)

30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylar için bu durumlarını
gösteren onaylı belge.

5) 2022YKS - TYT sonuç belgesi, internet çıktısı.
6) Durum bildirir tek hekim raporu.
7) Sportif Özgeçmiş Puanı için alınan belgeler (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar,
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan belgelerin aslı, aynı kurum
tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).
UYARI: Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve kesin kayıt
işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız formlar tespit edilirse diğer evraklar tam
olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz. Kayıt sırasında verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit
edilirse, tespit edildiği andan itibaren aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal
işlem yapılır, fakülte ile ilişkisi hangi süreçte olduğuna bakılmaksızın kesilir.

3. KONTENJANLAR
Tablo 1. Kontenjan dağılımı
Genel Kontenjan

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Erkek

Kadın

9

7

➢ Erkek ve Kadın kontenjanlarından herhangi birisi dolmaz ise boş kalan kontenjanlar diğerine aktarılır.

4. UYGULAMA SINAVI
❖

Uygulama sınavı kapsamında “Illinois Çeviklik Testi” kullanılacaktır.

❖

Uygulama sınavına katılmayan veya başarısız olan (testi tamamlayamamak vb.) adayların
Yerleştirme Puanları hesaplanmayacaktır.

❖

Illinois çeviklik testi için sporculara iki (2) hak verilecektir. Verilen iki (2) haktan en iyisi (en
kısa sürede bitirilen), adayın uygulama sınav süresi olacaktır.

4.1. UYGULAMA SINAVI (ILLINOIS ÇEVIKLIK TESTI)
Test alanı uzunluğu 10 metre ve başlangıç ile bitiş çizgisi arasındaki mesafe 5 metredir. Test için huniler
kullanılır. Başlangıç ve bitiş yerleri hariç, geri kalan dönüş yerlerine huniler koyulur. Merkezdeki dört huni 3.3
metre eşit aralıklı olmak üzere yerleştirilir.
Test parkurunun başlangıç ve bitiminde iki kapılı fotosel ile elektronik kronometre sistemi yer
almaktadır. Test parkuru şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1. İllinois Çeviklik Testi Parkuru

Teste girecek aday başlangıç yerine gelir ve yere yüzüstü uzanır. Elleri omuz hizasında yerde ve
bacakları bitişik şekilde hazır olur. “BAŞLA” komutu ile aday çıkış yapar ve fotosel çalışmaya başlar. Aday
mümkün olan en çabuk şekilde koşarak huniler arasında belirtilen yönde yol alır. Bitiş çizgisindeki fotosel
yardımıyla adayın derecesi ölçülerek ekranda gösterilir.
➢ Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara
ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
➢ Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı
olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir.
➢ Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
➢ Sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin durması
gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi halinde sorun
yaşanmayacaktır. Adayların bitiş kapısının altından ya da üstünden geçmesi halinde, elektronik
kronometre durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür durumlarda sorumluluk adaya aittir.
Aşağıdaki durumlarda aday hata yapmış sayılır ve hata yaptığı yere dönerek tekrar başlar.
➢ Çıkış pozisyonunu doğru yapmazsa,
➢ Hunileri devirirse,
➢ Huni atlarsa,
➢ Şekil1’de gösterilen test protokolüne uygun koşu yönünü takip etmezse.
Not: Özel Yetenek Sınavına başvurusu kabul edilmiş olan adaylar yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılırlar.
4.2. Uygulama Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri
➢ Uygulama Sınavı 27 Eylül 2022 Salı günü ön kayıttan hemen sonra yapılacaktır.
➢ Uygulama Sınavı Sinop Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kapalı
Spor Salonunda yapılacaktır.
➢ Adayların, 27 Eylül 2022 Salı günü saat 09:30’da spor malzemeleri, başvuru sırasında verilen
göğüs numarası, sınav giriş kartı ve kimlik belgesi ile 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor
Salonunda spor kıyafetleriyle hazır bulunmaları gerekmektedir.
➢ Adaylar göğüs numarasına göre sınava alınacaklardır.
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5. SPORTİF ÖZGEÇMİŞ İŞLEMLERİ
5.1. Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Sportif özgeçmiş değerlendirme puanları tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Sportif özgeçmiş puanları
FUTBOL-FUTSAL

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Kadınlar veya Erkekler 1. Liginde 2016-2017 sezonu ve sonrasında en az 1 maç oynamış olmak.

90

Erkekler 2. veya 3. Liginde 2016-2017 sezonu ve sonrasında en az 1 maç oynamış olmak.

80

Kadınlar 2. Liginde 2016-2017 sezonu ve sonrasında en az 5 maç oynamış olmak.

60

Kadınlar 3. Liginde 2016-2017 sezonu ve sonrasında 3 yıllık lisans sahibi ve en az 10 maç oynamış olmak.

50

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) 2016-2017 sezonu sonrası en az 20 maç oynamış olmak.

40

Amatör Liglerde 2016-2017 sezonu ve sonrasında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

BASKETBOL

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 maç oynamış olmak.

90

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 maç oynamış olmak.

70

Kulüp veya Okul takımları ile Türkiye Şampiyonası finallerinde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, ilk 4 takım
arasına kalmak.

60

Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 5 maç oynamak.

40

2016-2017 sezonu ve sonrasında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

HENTBOL, VOLEYBOL

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (2016-2017 sezonu ve sonrasında).

100

Voleybol büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık lisans
ve 5 adet maç cetveli.

90

Hentbol büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık lisans ve
5 adet maç cetveli.

70

Kulüp veya Okul takımları ile Türkiye Şampiyonası finallerinde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, ilk 4 takım
arasına kalmak.

60

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde 2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık lisans ve 12
adet maç cetveli.

30

2016-2017 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

ATLETİZM, CİMNASTİK, GÜREŞ, JUDO, BOKS, TAEKWONDO, KARATE, KAYAK, TENİS, YÜZME,
BADMİNTON, MASA TENİSİ, HALTER, ESKRİM, BİSİKLET, OKÇULUK
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PUAN

2016 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (C milli sporcuların, bu kategoriden puan
alabilmeleri için farklı turnuvalarda en az iki (2) defa C milli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir).

100

2016 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 4'e girmiş olmak.

80

2016 yılı ve sonrasında yapılan, okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak.

60

2016 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

KANO, SU TOPU

PUAN

2016 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak.

100

2016 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak.

60

2016 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

*KÜREK, *YELKEN

PUAN

2016 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak.

100

2016 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak.

80

2016 yılı ve sonrasında yapılan, okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak.

60

2016 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak.

40

2016 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

*BİLARDO

PUAN

2016 yılı ve sonrasında, Dünya ve Avrupa Bilardo Şampiyonaları’nda ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş
olmak.

100

2016 yılı ve sonrasında, Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3'e girmiş olmak.

60

2016 yılı ve sonrası aynı branşda en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 5 turnuvaya katılmış olmak.

20

* Kürek, Yelken ve Bilardo branşları, özel kontenjan kapsamında değerlendirilecektir.
ENGELLİ ADAYLAR ÖZGEÇMİŞ PUANI

PUAN

Paralimpik / Deaflympics / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1. olmak.

100

Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2. olmak.

90

Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3. olmak.

80

Uluslararası Turnuvalarda 1. olmak.

70

Uluslararası Turnuvalarda 2. olmak.

60

Uluslararası Turnuvalarda 3. olmak.

50

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 1. olmak.

40

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 2. olmak.

30

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 3. olmak.

20

Paralimpik sporlarda, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında en az üç (3) yıllık sporcu lisansına sahip olmak.
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5.2. Sportif Özgeçmiş Belgeleri
 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir (Futbol branşı hariç).
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 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi gösterir belgeleri, ilgili
federasyonlardan onaylatarak aslını getirmesi zorunludur.
 Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı olması gerekmektedir.
Millilik Belgesi
Milli Sporcu Belgesi 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi
Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde olmalıdır.
Sporcu Lisansı
Sporcu lisansı GHSİM veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş
(vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu
lisansları GHSİM veya Özerk Spor Federasyonları tarafından onaylı olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından
onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır.
Oynanan Ligi Belirten Belge
Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların (sporcunun)
hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az Federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya
noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM tarafından onaylı).
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Katılım Belgesi
SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi
temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az Federasyon Genel Sekreteri, TMOK Sekreteri, SGM
Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalı). Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul
edilir.
Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi
Okul ya da spor federasyonları tarafından, kategorilerinde (büyükler, gençler, yıldızlar) yapılan Türkiye
Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az Federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya
da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde
edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor federasyonu onaylı (en az Federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı
ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya noter yada verildiği
birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
Futbol Branşından Başvuran Adaylar
Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),
ilgili TFF Bölge Müdürlüğü veya İl Temsilciliği tarafından,
a)

Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge,

b) Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
Belgelerin aslı, aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası
kayıt esnasında alınır.
6. YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLARIN HESAPLANMASI
Sportif Özgeçmiş Puanı (SÖP) adayın tablo 2’den elde ettiği puanı, Uygulama Sınavı Süresi (USS) adayın
Illinois Çeviklik Testinden elde ettiği derecesini ifade etmektedir.
Sportif Özgeçmişten ve Uygulama Sınavından alınan puanlar Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) olarak
değerlendirilecektir. Yerleştirme Puanı hesaplanırken kullanılacak Özel Yetenek Sınavı Puanı, Sportif Özgeçmiş
Puanı-Standart Puanının (SÖP-SP) % 70’i ile Uygulama Sınavı Süresi-Standart Puanının (USS-SP) % 30’unun
toplanması sonucu elde edilecektir.
Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı
alınacaktır.


Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
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Orta öğretim Başarı Puanı



2022-TYT Puanı (TYT-P) *

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 xTYT-P) + (0,06 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = (0,55x ÖYSP x 5) + (0,12 xOBP) + (0,45 xTYT-P)
2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt
olan adayların puanı hesaplanırken, 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.
Adayların, 2022-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 (Ek puansız
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).
Adayların Yerleştirme Puanı eşit olduğu durumlarda YKS-TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
* 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 Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını
yapmaları gerekmektedir.
7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Sınav sonuçları; 28 Eylül 2022 tarihinde adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek olarak
listeler halinde açıklanacaktır. Spor Bilimleri Fakültesini kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri ve istenen
belgeler, Fakültemiz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
8. ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3.Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler
TARİH

AÇIKLAMA

YER

27 Eylül 2022
(Mesai Saatleri İçerisinde)

Aday başvuruları

Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri
Kapalı Spor Salonu

27 Eylül 2022

Uygulama sınavı

Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri
Kapalı Spor Salonu

28 Eylül 2022
Saat 12:00’a kadar

Adayların belge ve puan durumlarını gösteren
listelere itirazları

Spor Bilimleri Fakültesi

28 Eylül 2022
(Mesai Saatleri İçerisinde)

Adayların yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek
listelerinin ilanı

Spor Bilimleri Fakültesi
İnternet Sayfası

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 368 271 41 55

Faks: 0 368 271 41 65
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E-posta: sporbilimleri@sinop.edu.tr

Adres: Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No: 52E 57010 Merkez / SİNOP

10. EK-1: ADAY BAŞVURU FORMU
T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

FOTOĞRAF

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU FORMU
ADAY BAŞVURU NO (Başvuru esnasında verilecektir)
GÖĞÜS NUMARASI (Başvuru esnasında verilecektir)
T.C KİMLİK NO
ADI
SOYADI
D.TARİHİ/YERİ
CİNSİYET

Erkek

Kadın

YKS PUANI (TYT)
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE ADI
EV TELEFON NO
CEP TELEFON NO

Kendisi:

Yakını:

ADRES
E-POSTA
ÖZGEÇMİŞTE BELİRTİLEN BRANŞ

(Aday sadece burada belirttiği branştan puan alacaktır)

Özel
BAŞVURDUĞU KONTENJAN

BÖLÜM TERCİH SIRASI

Genel

Milli

Engelli

Kürek

Yelken

Bilardo

1.

(Tercih etiğiniz bölümler (Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve 2.
Spor, Spor Yöneticiliği) öncelik sırasına göre belirtilecektir)

3.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu okudum. Bütün koşulları kabul ediyorum.
Bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik bilgiler neticesinde kayıt ve sınavla ilgili hak talep
etmeyeceğimi beyan ediyorum. ..…./..…./2022
Adayın İmzası
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