T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ VE ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu esasların amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine alınacak
öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılacak özel yetenek sınavına ilişkin uygulama usul ve
esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2. Bu esaslar, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine giriş için kayıt yaptıracak adayların başvurularının
değerlendirilmesini, asil ve yedeklerin tespitiyle ilgili usulleri, sınav sonuçlarının ilanını,
kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla
değişik 7/h maddesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav
Yönetmeliği’nin 9/3’üncü maddesi ve T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin
(ÖSYM) 2021-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun Özel Yetenek
Sınavı ile Seçme Yöntemi Başlıklı 6’ncı maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. Bu esaslarda geçen terim ve kısaltmalardan;
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
ç) Fakülte: Spor Bilimleri Fakültesini,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
e) ÖYGS: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Giriş Sınavı’nı,
f)

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı,
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g) TYT-P: 2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı’nı,
ğ) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı’nı,
h) ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı’nı,
ı)

ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı’nı,

i)

YP: (Yerleştirme Puanı) Adayın özel yetenek standart puanı (ÖYSP-SP), OBP ve

TYT puanının Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nda açıklanan yönteme göre
hesaplanmasıyla elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını,
j)

Sınav Komisyonu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri

Fakültesi Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir başkan ve üyelerden oluşan Özel
Yetenek Giriş Sınavı Komisyonu’nu,
k) Sınav İtiraz Komisyonu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenecek bir başkan ve üyelerden oluşan komisyonu
ifade eder.

Başvuru
Madde 5. Fakültemiz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 18 kadın, 18 erkek
olmak üzere 36 öğrenci, 6 millî sporcu (A veya B millî 3 kadın, 3 erkek) ve buna ek olarak 4
(2 kadın, 2 erkek) engelli aday olmak üzere toplam 46 öğrenci; Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Normal Öğretim Programına 22 kadın, 23 erkek olmak üzere 45 öğrenci, 8 millî sporcu (A
veya B millî 4 kadın, 4 erkek) ve buna ek olarak 5 (2 kadın, 3 erkek) engelli aday olmak üzere
toplam 58 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Programına 18 kadın, 18
erkek olmak üzere 36 öğrenci, 6 millî sporcu (A veya B millî 3 kadın, 3 erkek) ve buna ek
olarak 4 (2 kadın, 2 erkek) engelli aday olmak üzere toplam 46 öğrenci alınacaktır. Millî
sporcular için ayrılan kontenjanların %75’i olimpik branşlardan, %25’i ise diğer branşlardan
başvuracak millî sporcular için kullanılacaktır. Millî sporcu adaylar kendi aralarında özel
yetenek sınavına tabi tutulacaklardır.
Sınava yalnızca bedensel engelli adaylar (esaslarda belirtilen düzeylerde) başvuru
yapabilecektir. Diğer engel grubunda olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
1- Bedensel engelli adayların en az %40 engelli olduğuna ilişkin engelli sağlık kurulu
raporu olması,
2- 2017 yılı öncesi engelli sağlık kurulu raporunda hafif engelli, 2017 yılı sonrası
engelli sağlık kurulu raporunda ise bağımsız engelli olduğuna ilişkin ifadenin yer
alması,
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3- Engelli sağlık kurulu raporunda bedensel engelli ifadesinin haricinde diğer engel
gruplarından (görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon (MR) ile “yaygın
gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar) herhangi birisine ilişkin ifade olmamalıdır.

BÖLÜM

Genel
Kontenjan*

Olimpik
Millî Sporcu
Kontenjanı

Engelli
Kontenjanı

Erkek

Kadın

Erkek/Kadın

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

18

18

2

Antrenörlük Eğitimi
(Normal Öğretim)

23

22

Antrenörlük Eğitimi
(İkinci Öğretim)

18

18

Olimpik
Olmayan
Millî Sporcu
Kontenjanı

Toplam
Kontenjan

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın Erkek/Kadın

2

2

2

1

1

46

3

2

3

3

1

1

58

2

2

2

2

1

1

46

* T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Fakültemiz bölümlerinin
kontenjanlarında değişiklik yapması halinde, bölümlerin kontenjan dağılımları Spor Bilimleri
Fakültesi Yönetim Kurulu’nun kararı ile güncellenecektir.
Başvuruların Değerlendirilmesine Esas Puan Türü
Madde 6. (1) 2021-YKS’ye girmiş A veya B millî sporcu olan adaylardan 2021-TYT
puanı en az 150 ve üzeri almış olanlar,
(2) Ortaöğretim spor lisesi ve diğer liselerden mezun olan adaylardan 2021-TYT puanı
en az 150 ve üzeri almış olanlar,
(3) 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2021 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanı
olanlar,
(4) Bedensel engelli adaylardan 2020-TYT veya 2021-TYT puanı en az 100 ve üzeri
puan almış olanlar sınava başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2
yıl süreyle geçerlidir.
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(5) Adayların (Engelli adaylar dahil), 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 (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate
alınır).
Madde 7. İlgili mevzuat ve bu esaslar ile belirtilen koşulları taşımayan adayların
başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı hâlde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran
adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli şartları taşımadıkları sonradan
anlaşılanların kayıtları silinir.
Sınav Kaydı ve Ön Eleme
Madde 8. Sınav kayıtları çevrim içi (on-line) olarak yapılacaktır. Sınav kayıtları
tamamlandıktan sonra ön eleme yapılarak sınava girecekler belirlenecektir. Bu sayı, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal ve İkinci Öğretim
Programları için belirlenen öğrenci kontenjanlarının 10 katı (490 kadın, 770 erkek) olarak
belirlenmiştir. Spor Lisesi Mezunları, Millî Sporcu ve Engelli Adaylar için ön eleme
yapılmayacak olup, başvuran adayların tamamı sınava alınacaktır. Ön eleme adayların TYT
puanları dikkate alınarak yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için belirlenen
öğrenci kontenjanlarına sınav kaydı yaptırarak ön elemeyi geçen adayların özel yetenek
sınavına katılmaması durumunda sınav kaydı için yedek aday listesi ilan edilmeyecektir.
Sınav Kaydı, Başvurunun Yapılmasına İlişkin Esaslar ve Sınav Takvimi
Madde 9. Sınav kaydı için adayların elektronik ön kayıt
http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr yükleyecekleri belgeler aşağıda verilmiştir:

sistemine

1) 2021-YKS Sonuç Belgesi,
2) Engelli Adaylar için 2020-YKS veya 2021-YKS Sonuç Belgesi,
3) Özel kimlik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi,
Pasaport vb., adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi
olarak kabul edilir),
4) Lise diploması aslı veya onaylı fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi,
5) 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş),
6) A veya B Millî Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış
Millîlik Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi (Bakınız EK-1),
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Millî sporcular için Millîlik Belgesi [Millî Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932
Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Millî Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak A ve B sınıfı Millî Sporcu Belgesi],
7)) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde veya spor yapmasında
bir sakınca olmadığını belirten Sağlık Beyanı Formu (Ek-2),
8) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan (çevrim içi (on-line) kayıt esnasında
beyan edilecektir),
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı
yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde
sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa
sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş
sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel
riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
9) Bedensel engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp
Fakültesi Hastanelerinden alınmış olması gerekir),
10) Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Normal
Öğretim ve Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim Bölümleri için bir veya birden fazla tercih
yapabileceklerdir.
11) Çevrim içi (on-line) kayıt sistemine belge yüklemeyen, başvuru süresi bittikten
sonra yüklenmeyen belgeler ile başvuruya gelen veya posta yoluyla yapılan kayıt başvuruları
dikkate alınmayacaktır. Adayın yukarıda belirtilen başvuru evraklarını eksiksiz ve doğru
olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. Hatalı veya yanlış belge yükleyen adayın başvurusu
geçersiz sayılacaktır.
Kayıtla İlgili Önemli Açıklamalar
1) Özel yetenek sınavı sırasında adaya çevrim içi (on-line) kayıt formu imzalattırılarak
üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” verilecektir. Sınav Giriş
Belgesi’ni ibraz etmeyen aday özel yetenek sınavına alınmayacaktır. Aday sınav sırasında bu
belge ile birlikte yanında Özel Kimlik Belgesi’ni de bulundurmak zorundadır. Adayın soğuk
damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler Özel Kimlik Belgesi olarak kabul edilir (Nüfus
Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi vb.).
2) Adaylar çevrim içi (on-line) başvurularını http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr
adresinden yapacaklardır. Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve uymaları gereken
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kuralları içeren “Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları” http://kmu.edu.tr/sporbf adresinde
yayınlanacaktır.
3) İlan edilen tarihte özel yetenek sınavına gelmeyen adaylar özel yetenek sınav
hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kendisine sınava giriş hakkı verilmesini talep
edemez. Aynı şekilde eksik ve geçersiz evrak ile sınav kaydı için başvuranların başvuruları da
geçersiz sayılacaktır.
4) Adayların sınava alınma sıraları, çevrim içi (on-line) kayıt sırasında belirlenen sıra
numarasıdır. Belirlenen sıra numarasına göre sınav vakti geldiğinde sınava girmeyen aday
sınava giriş hakkından feragat etmiş sayılacak ve kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Sınavda adaylara yalnızca bir hak verilecektir. Sınava önce kadın, sonra erkek en
sonunda da millî ve engelli adaylar, sınav komisyonunun belirlediği sıraya göre
alınacaklardır. Sırası gelen aday özel kimlik belgesiyle birlikte özel yetenek sınavı kimlik
belgesini yanında getirmek zorundadır. Bu belgeler kontrol edildikten sonra aday sınava
alınacaktır.
Adayların sınav esnasında kullanacakları malzemelerin üzerine herhangi bir yazı,
amblem, herhangi bir gurubu temsil eden logo, işaret, Millî Güvenlik Kurulu tarafından
tanımlanmış terör örgütlerinin propagandasını içeren yazılar vs. yazmaları yasaktır. Kurallara
uygun davranmayan adaylar sınava alınmazlar.
Sınav Kayıt ve Sınav Tarihleri Aşağıdaki Gibidir:
Çevrim içi (on-line) kayıtlar
Tarih: 06 Ağustos - 16 Ağustos 2021
(Sistem Kapanış 16 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Saat: 23.59)
Adres: http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr
Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan aday listelerinin
açıklanması
Tarih: 19 Ağustos 2021
Sınav tarihi
Tarih: 24-27 Ağustos 2021
Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu
Not: Sınav ilan edilen tarihlerde tamamlanamaz ise sonraki günlerde devam edecektir.
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Sınav sonuçlarının açıklanması
Tarih: 02 Eylül 2021
(İlan edilen genel kontenjan kadar asil ve 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 ilanı
Tarih: 03 Eylül 2021
Kesin ve yedek kayıtlar

Tarih
06-08 Eylül 2021

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri
Saat
Bölüm
Açıklama

08.00-17.00

09 Eylül 2021

08.00-17.00

10 Eylül 2021

08.00-17.00

11 Eylül 2021

08.00-17.00

13 Eylül 2021

08.00-17.00

14 Eylül 2021

08.00-17.00

15 Eylül 2021

08.00-17.00

16 Eylül 2021

08.00-17.00

Asil Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
1. Yedek Liste İlanı
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
1. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
2. Yedek Liste İlanı
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
2. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
3. Yedek Liste İlanı
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
3. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
-Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
4. Yedek Liste İlanı
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
İkinci Öğretim
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Asil listelerdeki adayların
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
sayfalarından ilan edilecek olup,
kesin kayıtlarını belirtilen
tarihlerde yaptıracaklardır.
1. Yedek listedeki adayların
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
sayfalarından ilan edilecektir.
1. Yedek listedeki adayların
tamamı belirtilen tarihlerde
kesin kaydını yaptıracaktır.
2. Yedek listedeki adayların
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
sayfalarından ilan edilecektir.
2. Yedek listedeki adayların
tamamı belirtilen tarihlerde
kesin kaydını yaptıracaktır.
3. Yedek listedeki adayların
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
sayfalarından ilan edilecektir.
3. Yedek listedeki adayların
tamamı belirtilen tarihlerde
kesin kaydını yaptıracaktır.
4. Yedek listedeki adayların
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web

-Beden Eğitimi ve Spor
sayfalarından ilan edilecektir.
Öğretmenliği
4. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
4. Yedek listedeki adayların
17 Eylül 2021
08.00-17.00
İkinci Öğretim
tamamı belirtilen tarihlerde
-Beden Eğitimi ve Spor
kesin kaydını yaptıracaktır.
Öğretmenliği
5. Yedek Liste İlanı
5. Yedek listedeki adayların
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
18 Eylül 2021
08.00-17.00
İkinci Öğretim
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
-Beden Eğitimi ve Spor
sayfalarından ilan edilecektir.
Öğretmenliği
5. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
5. Yedek listedeki adayların
20 Eylül 2021
08.00-17.00
İkinci Öğretim
tamamı belirtilen tarihlerde
-Beden Eğitimi ve Spor
kesin kaydını yaptıracaktır.
Öğretmenliği
6. Yedek Liste İlanı
6. Yedek listedeki adayların
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
21 Eylül 2021
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
08.00-17.00
İkinci Öğretim
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
-Beden Eğitimi ve Spor
sayfalarından ilan edilecektir.
Öğretmenliği
6. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
6. Yedek listedeki adayların
22 Eylül 2021
08.00-17.00
İkinci Öğretim
tamamı belirtilen tarihlerde
-Beden Eğitimi ve Spor
kesin kaydını yaptıracaktır.
Öğretmenliği
7. Yedek Liste İlanı
7. Yedek listedeki adayların
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
23 Eylül 2021
tamamı http://kmu.edu.tr/ogris
08.00-17.00
İkinci Öğretim
ve http://kmu.edu.tr/sporbf web
-Beden Eğitimi ve Spor
sayfalarından ilan edilecektir.
Öğretmenliği
7. Yedek Liste Kesin Kayıt
-Antrenörlük Eğitimi Normal ve
7. Yedek listedeki adayların
24 Eylül 2021
08.00-17.00
İkinci Öğretim
tamamı belirtilen tarihlerde
-Beden Eğitimi ve Spor
kesin kaydını yaptıracaktır.
Öğretmenliği
Millî Sporcu ve Engelli adayların kayıtları da asil veya yedek olarak kazandıkları bölümler için yukarıda belirtilen
kayıt tarihlerinde yapılacaktır.

Özel Yetenek Giriş Sınavına İlişkin Bilgiler
Madde 10.
1. Sınav günü ve saatinde, başvuru sırasında kendisine verilen Sınav Giriş Kartını ve
Özel Kimlik Belgesi’ni getirmeyen adaylar sınava alınmayacaklardır. İlan edilen sınav
programındaki zaman aralığında sınava gelmeyen aday sınav hakkını kaybeder.
2. Adaylar, sınava spor kıyafeti ile geleceklerdir (spor ayakkabısı, eşofman veya şortforma).
3. Adayların sınava giriş sırası sınav komisyonu tarafından belirlenecektir. Adaylar
sınava, belirlenen sıra ile girmek zorundadır.
4. Sınavda uygulanan testler, adayın kendi başarısını kendisinin de görebileceği
objektif değerlendirme kriterleri olan testlerdir. Alınan puanlar 2021 YKS Kılavuzu’nda
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belirtilen formüller kullanılarak bilgisayar programı yardımı ile hesaplanarak tüm adayların
sıralandığı bir liste şeklinde sunulacaktır.
5. Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır. Erkek adaylar için özel yetenek sınavında
parkuru tamamlama süresi azami 90 saniye, kadın adaylar için ise azami 120 saniye olarak
belirlenmiştir. Belirlenen süreden daha uzun bir sürede parkurun tamamlanması hâlinde
adaylar diskalifiye edilecektir. Koordinasyon sınavından oluşan bu aşamada adaylara
derecelerine göre puan verilecektir. Puanlama sistemi ise, en kısa süreye 100 tam puan, en
uzun süreye 0 puan verilecek şekilde olacaktır.
6. Adayların tabi olacağı koordinasyon testi toplam 6 ayrı istasyondan oluşmaktadır.
Sınava, adaylar tek tek alınarak zamana karşı yarışırlar. Aday 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.
7. Özel yetenek sınavının bitiminden sonra sınav sonuçları web sayfamızdan
(http://kmu.edu.tr/sporbf) ilan edilecektir.
8. Sınav sırasında üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler
hakkında işlem yapılacak ve verilen zarar tazmin edilecektir.
9. Özel yetenek sınavının koordinasyon parkuru aşamasında adayların yapacakları
itirazlardan tutanak karşılığı 250,00-TL ücret alınacaktır. İtirazları yerinde bulunan adaylara
ödedikleri bedel kendilerine iade edilecektir. İtirazları haksız bulunan adayların ödemiş
oldukları sınav itiraz ücreti geri ödenmeyecektir.
İtiraz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı İtiraz Komisyonu’na
hitaben yazılan ve aday tarafından imzalanmış dilekçe ve parayı yatırdığına dair tutanak
(makbuz) ile şahsen yapılacaktır. Birden fazla itiraz hâlinde aday, yapılan her bir itiraz için
ayrı ücret yatıracaktır.
10. 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.
11. Özel yetenek sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınav sonuçlarına itiraz
süresinde yapılacak itirazlar için ücret alınmayacaktır. İtiraz, Spor Bilimleri Fakültesi
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Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı İtiraz Komisyonu’na hitaben yazılan ve aday tarafından
imzalanmış dilekçe ile şahsen yapılacaktır.
12. 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.
13. Sınav komisyonu, sınava başvuran adayların sınavın aşamalarını takip
edebilmeleri amacıyla IOS/ANDROID sistem üzerinden bir sınav takip sistemi kullanmalarını
sağlayabilir. Adayların sınavın aşamalarını takibinin sağlanması için kullanıma açılabilecek
bu sistemden paylaşılacak bilgiler sınava ilişkin ön bilgi niteliğinde olup, hiçbir şekilde
bağlayıcılık taşımaz. Bu sistemde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık dolayısıyla adayların
bir hak talebinde bulunmaları mümkün değildir.
14. Özel Yetenek Sınav Komisyonu Covid-19 pandemisi nedeni ile alınacak tedbirler
kapsamında 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.

SINAVIN AŞAMALARI

Beceri Parkuru
Madde 11.
Sınavda adaylar beceri testine tabi tutulmaktadırlar. Beceri testinde adaylar zamana
karşı yarışacaklar ve yukarıda da belirtildiği üzere her istasyonu en kısa sürede istenilen
ölçülerde yaparak tamamlamak zorundadırlar.
Engelli adayların engel durumuna göre Sınav Komisyonu Kararı ile belirlenecek
koordinasyon testi yapılacaktır.
Yabancı uyruklu adaylar içinde aşağıda belirtilen beceri testleri uygulanacaktır.
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Beceri sınavında uygulanacak istasyonlar sırasıyla aşağıda belirtilerek açıklanmıştır:
Beceri testi 6 istasyondan oluşmaktadır ve parkur şemasında gösterilmiştir.
Bu testte zamana karşı yarışan adaylara yalnızca bir hak verilir.
Testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir.
Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir.
Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara kaydedilir.
Aday fotoselin bitiş aralığından geçerek beceri testini sonlandırmalıdır.
Fotoseli durduramayan adayların beceri testindeki hakları geçersiz sayılacak ve
kendilerine bir hak daha verilmeyecektir.

1. İSTASYON
Aday başlangıç çizgisinden fotoseli çalıştırarak, başlangıç ve bitiş noktaları belirli olan
yüksekliği 70 cm, uzunluğu 5 m ve genişliği 10 cm olan denge aletine çıkar ve denge aletini
boydan boya yürüyerek veya koşarak geçer. Aday denge aletinin üzerinde belirlenen
başlangıç ve bitiş çizgilerine basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğünde,
başlangıç ve bitiş çizgilerine basmadan bitirdiğinde, istasyonun başına dönerek tekrarlar.
2. İSTASYON
Aday 1. istasyonu tamamladıktan sonra yer merdiveninin ilk basamağına önce çift ayak
sıçrama yaparak teste başlar. Aday her iki ayağını aynı anda belirlenen noktadaki (40x40 cm )
ebatlarında olan alana temas ederek sırasıyla açık ve kapalı sıçrama yaparak istasyonu
tamamlar. Aday boyalı alana temas etmediği ya da atlayarak geçmesi durumunda istasyonun
başına geri dönerek tekrarlar.
3. İSTASYON
Aday 2. istasyonu tamamladıktan sonra belirlenen noktadan hentbol topunu alır, erkek adaylar
5 m, kadın adaylar ise 4 metre uzaklıktan, 2 metre yüksekliğinde olan(1m x 1m) boyutlarında
olan bölgeye (hedef çizgileri dahil) 3 geçerli hentbol temel pas atışı yapar, tek veya çift elle
topu tutar ve başlangıç noktasına bırakır. Aday hentbol topunu belirlenen bölgenin dışına
vurursa, ayakları belirlenen çizgiyi geçerse hata sayılır ve tekrar ettirilir. Kadın adaylar 2
numara, erkek adaylar ise 3 numara hentbol topunu kullanır.
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4. İSTASYON
Aday 3. istasyonu tamamladıktan sonra belirlenen noktadan voleybol topunu alır ve 3 metre
uzaklıkta, 2 metre yüksekliğinde ve 1m x 1m genişliğinde olan bölgeye (hedef çizgileri dahil)
3 geçerli manşet pas yapar, son pastan sonra topu tek veya çift elle tutar ve başlangıç
noktasına bırakır. Aday manşet pası yaparken belirlenen bölgenin dışına vurursa, ayakları
çizgiyi geçerse hata sayılır ve tekrar ettirilir.

Kadın ve erkek adaylar voleybol topunu

kullanarak istasyonu tamamlar.
5. İSTASYON
Aday 4. istasyonu tamamladıktan sonra, belirlenen noktadan başlayıp futbol topunu ayağıyla
2 metre mesafesi olan hunilerin arasından belirlenen noktaya kadar sürer. Belirlenen son
noktayı geçtikten sonra futbol topunu kasaya elle bırakır. Hunileri atlarsa bir önceki huniden
başlayarak istasyonu tamamlar. Belirlenen çizgiden önce topu eline alırsa bir önceki huniden
başlayarak istasyonu tamamlar.
6. İSTASYON
Aday 5. istasyonu tamamladıktan sonra, belirlenen noktadan topu alıp sağ eliyle başlayarak
1.5 metre mesafesi olan slalom çubukları arasından belirlenen noktaya kadar sağ ve sol elini
kullanarak top sürme (dripling) yapar. Belirlenen son noktayı geçtikten sonra basketbol
topunu kasaya elle bırakır. Aday istasyonun tamamladıktan sonra fotoseli durdurmak için
belirlenen huniler (10m) arasından geçerek sınav parkurunu tamamlar. Aday slalom
çubuklarını devirse düzeltir ve kaldığı yerden devam eder, slalom çubuklarını atlarsa
istasyonunun başına geri dönerek tamamlar. Aday top sürme yaparken her bir slalom
çubuğunda kullandığı eli değiştirmek zorundadır. Aday tek elini kullanırsa hata sayılır ve
istasyonun başına geri dönerek tamamlar. Kadın adaylar 6, erkek adaylar ise 7 numara
basketbol topunu kullanır.
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Değerlendirme ve Yerleştirme
Madde

12.

Değerlendirmeler,

“2021-YKS

Yükseköğretim

Kurumları

Sınavı

Kılavuzu”nda yer alan, Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi ile ilgili bölümü dikkate
alınarak gerçekleştirilecektir.
Yerleştirmeye Esas Olan Puan
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) hesaplanabilmesi için aşağıdaki
üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın Standart Puana
çevrilmesiyle elde edilecek puan,
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2021-TYT Puanı (TYT-P)*,
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
* 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için
başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
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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 )
2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan 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.
Adayların, 2021-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).
Engelli Adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Uygulama esaslarında yer
alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılacaktır.
Yerleştirme Puanı eşitliği hâlinde sırasıyla; sınav koordinasyon puanı, TYT puanı,
Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Eşitliğin
bozulmaması durumunda yaşı küçük 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.
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Çevrim içi (on-line) 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.
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.
Engelli adaylar için ayrılan kontenjan dolmazsa Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun
kararı ile engelli adayların kontenjanı (kadın adaylar için kadın kontenjanı, erkek adaylar için
erkek kontenjanına) millî sporcuların haricindeki diğer adaylar için ayrılan kontenjana dâhil
edilerek yerleştirme puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Erkek millî adayların kontenjanı dolmazsa bayan millî adaylardan yerleştirme puan
sıralamasına göre, bayan millî adayların kontenjanı dolmazsa erkek millî adaylar arasından
yerleştirme puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Olimpik millî adayların
kontenjanı

ile

olimpik

millî

olmayan

adayların

kontenjanları

arasında

aktarma

yapılmayacaktır.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 13. ÖYGS sonuçları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde ve http://kmu.edu.tr/sporbf sayfasından duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen
duyuru yapılmaz. Sınav sonuçları hakkında telefon ve benzeri diğer araçlarla şahsen duyuru
yapılması da mümkün değildir. Bu şekilde elde edilen bilgiler geçerli sayılmaz.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Madde 14. Kesin kayıt için gerekli belgeler:
1. Adayın lise ve dengi okul mezun olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici
mezuniyet belgesi,
2. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu (Raporda Spor Bilimleri
Fakültesinde okumasında bir sakınca olmadığı belirtilmelidir),
3. Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
4. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek adaylar için askerlik beyanı,
5. 4 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş).
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Kesin Kayıt Hakkından Feragat
Madde 15.
Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
eksiksiz olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle
kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat
etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. İlan edilen sürede 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 için müracaat hakkı kazanan yedeklerin kayıt işlemlerini yukarıda belirtilen
süreler içinde ve kesin kayıt için belirtilen esaslar dâhilinde gerçekleştirmeleri şarttır. Kayıt
yaptırmak isteyen yedek adayların tüm 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.
Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yürürlük
Madde 16. 1. Bu sınav uygulama esaslarında belirtilmeyen hususlarda yetki
hiyerarşisine uygun biçimde Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun ve
Fakülte Yönetim Kurulu’nun verdiği kararlar uygulanır.
2. Bu esaslar, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.
3. Adaylar uygulama esaslarında yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır.
4. Fakülte Yönetim 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 “2021-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu”nda yer alan, Özel
Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi bölümüne ilişkin alacağı değişiklik kararlarında uygulama
esaslarında değişiklik yapmaya Fakülte Yönetim 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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EK-1

Millî Sporcu Belgesi
T.C.
BAŞBAKANLIK
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
*( ) SINIFI MİLLÎ SPORCU BELGESİ
FED.

GSGM

Belge No
Tarih

Federasyon Adı
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
Baba Adı
Ana Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Spor Yaptığı İl
Spor Dalı
Müsabakanın Adı

Fotoğraf

Müsabakanın Yapıldığı Yer ve Tarihi
Müsabakaya Katılan Ülke Sayısı

Rakamla (………..)

Yazıyla (…………)

Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı

Rakamla (………..)

Yazıyla (…………)

Ferdî Derecesi

Rakamla (………..)

Yazıyla (…………)

Takım Derecesi

Rakamla (………..)

Yazıyla (…………)

Kategorisi
Katılan Faaliyetteki Millîlik Sayısı
En Son Öğrenim Gördüğü Okul
Ev Adresi/Telefonu
İş Adresi/Telefonu
Yukarıda kimliği belirtilen sporcu ile ilgili bilgilerin doğruluğu onaylanmıştır.

…………………… Federasyonu
Genel Sekreteri

……………… Federasyonu
Başkanı

* Millî Sporcu Belgesine uygun olan ( A, B veya C ) sınıfı yazılacaktır.
Millî sporcu belgesi başlık yazısı rengi ve boyutu ( A ) sınıfı için Kırmızı (16 punto),
( B ) sınıfı için Mavi (16 punto), ( C ) sınıfı için Yeşil (16 punto) olarak yazılacaktır.
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Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanı

EK-2/Sağlık Beyanı Formu

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Fakülteniz Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinin
2021-2022 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavına girmek istiyorum. Özel yetenek sınavına
girmeme ve spor yapmama engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunum bulunmamaktadır.
Bu hususta oluşabilecek her hangi bir olumsuzluk durumunda sorumluluk tarafıma ait olup,
Üniversitenizi sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ……./08/2021

İmza: …………………………………

Aday Bilgileri;
T.C. Kimlik No:
Adı Soyadı:
Adresi

: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Telefon:
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