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HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU 

 

 

 

 

Bu kılavuz, adaylara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Adayların kılavuzda yer alan 

bilgileri dikkatle okumaları, sınav sürecinde fakültemiz web sayfasında yayımlanacak olan 

güncel bilgi, güncel sınav kılavuzu ve duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

Yayınlanmış olan Sınav Kılavuzu doğrultusunda sınava ilişkin tüm işlemleri yürütmekte 

“Sınav Üst Komisyonu” yetkili ve  sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınava Başvuru ve Ön Kayıt Başlangıç – Bitiş Tarihi, Yeri: 

http://kayit.hitit.edu.tr/ 

16.08.2021 – 22.08.2021 Saat: 17:00 ‘da başvurular bitecektir.  

Koordinasyon Parkuru Sınavı Başlangıç- Bitiş Tarihi, Yeri: 

25.08.2021- 31.08.2021 (Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi) 

http://kayit.hitit.edu.tr/
https://goo.gl/maps/5h4bEdqzWSYqDp6S9
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GENEL BİLGİLER  

2021 – 2022 Akademik Yılında Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği Bölümlerine; Özel Yetenek 

Sınavıyla toplam 270 öğrenci alınacaktır. Bölümlere alınacak kontenjanlar aşağıdaki Tablo 

1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Öğrenci Kontenjanlarının Bölümlere Göre Dağılımı  

Bölümler 
Genel 

Kontenjan 
Erkek Kadın 

Milli 
Sporcu 

Kontenjanı 

Engelli 
Sporcu 

Kontenjanı 

Toplam  

Kontenjan 

Antrenörlük Eğitimi 

(Normal öğretim) 

40 25 15 5 5 50 

Antrenörlük Eğitimi   

(İkinci öğretim) 

32 20 12 4 4 40 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 

32 20 12 4 4 40 

Spor Yöneticiliği 

 (Normal Öğretim) 

40 25 15 5 5 50 

Spor Yöneticiliği  

(İkinci Öğretim) 

32 20 12 4 4 40 

Rekreasyon 40 25 15 5 5 50 

Not: Belirlenen Milli Sporcu ve Engelli Sporcu kontenjanların dolmaması halinde, ayrıca kadın 

veya erkek kontenjanının eksik kalması durumunda eksik kontenjanlar bir diğer kontenjana 

aktarılacaktır.  

• Özel Yetenek Sınavı sonunda ilan edilen Yerleştirme Puanı sıralamasına göre adaylar 

kontenjan dolana kadar sırayla yerleştirilecektir. 

• Öğrenci kontenjanlarında kayıt hakkını kullanmayan ya da kayıt sildiren adayların yerine, 

başarı listesinden bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır ve bu işlem kontenjanın 

tamamlanmasına kadar devam eder.  

• Sınav ön kayıt başvuruları sadece bilgisayar ortamında yapılabilecektir.  
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ADAY KABUL KOŞULLARI 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

• Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini tercih edecek Tüm 

Adaylar için özel yetenek sınavına başvuruda 2021 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden 

(TYT) en az 150 puan almış olmak şartı aranır.  

• Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini tercih edecek Milli 

Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için de özel yetenek sınavına başvuruda 2021 Yılı 

ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden en az 150 TYT puan şartı vardır.  

• 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 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. 

• Engelli kontenjanından Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine 

başvuracak adayların 2021 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 100 puan 

almış olmak şartı aranır. 

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü tercih edecek tüm adayların (genel, milli, 

engelli) Y-TYT'den en az 800.000’inci başarı sıralaması içinde olmaları zorunludur.           

(Y-TYT’de Ek Puansız Yerleştirme Puanları Dikkate Alınacaktır.) 

• Milli sporcular, (A, B, C düzeyi) Spor Genel Müdürlüğü, ilgili Federasyon onaylı veya e-

devlet çıktısı millilik belgelerini ön başvuruda sisteme yüklemek zorundadır. 

• C milli düzeyinde başvuru yapacak adayların millilik belgelerini 2016 yılı ve sonrasında 

yapılan uluslararası şampiyona ve turnuvalardan elde etmiş olmaları gerekmektedir.   

• Engelli kontenjanından başvuracak olan Engelli adayların, Paralimpik veya Deaflimpik 

Avrupa, Dünya Şampiyonaları, Paralimpik /Deaflimpik Oyunları veya uluslararası 

turnuvalarda ilgili federasyon onaylı müsabık olarak yer aldığını gösterir belgeyi kayıt 

başvuru sistemine yüklemek zorunludur. 

• Engelli adaylar (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 

gerekmektedir. 
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• Engelli adayların başvuru yapabilmeleri için TYT sınavından en az 100 puan almış olmaları 

gerekmektedir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl süre ile geçerlidir. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru yapacak engelli adayların                   

Y-TYT’de ilk 800.000 sıralamasına girmeleri gerekmektedir. (Y-TYT’de Ek Puansız 

Yerleştirme Puanları Dikkate Alınacaktır.) 

• Engelli adayların değerlendirilmesinde TYT puanları hesaba katılmadan (Kılavuzda yer 

alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre 

değerlendirilerek kontenjan dahilinde sıralama yapılacaktır. 

• Engelli adayların engel oranı %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmalıdır. 

• Tüm engelli adaylar, sadece engelli kontenjanı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 

• Milli Sporcular İçin Koordinasyon Parkur Değerlendirilmesi 

A Milli Sporcular İçin Koordinasyon Parkurunda Yapılan En İyi Derece  

B Milli Sporcular İçin Koordinasyon Parkurunda Yapılan En İyi 10. Kişinin Derecesi 

C Milli Sporcular İçin Koordinasyon Parkurunda Yapılan En İyi 20. Kişinin Derecesi 

verilir, 

• Ancak koordinasyon parkuru sınavına girmek isteyen milli sporcular, yazılı olarak 

başvurmaları halinde koordinasyon parkur sınavına girebilirler. Bu adayların sadece 

girdikleri koordinasyon parkuru dereceleri değerlendirmede esas alınacaktır.  

• Milli Sporcular Milli Kontenjanında sıralamaya giremez ise genel kontenjan içinde 

değerlendirmeye alınacaktır. 

• Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kesin kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin 5. yarıyıl 

başında Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığının önerisi ve öğrencilerin tercih ve 

başvurusu üzerine açılacak olan branşlardan “alan uzmanlığı” ders seçimini 

yapabileceklerdir.   

• Antrenörlük Eğitimi Bölümünde “alan uzmanlığı” dersinin açılabilmesi için bir branşta 

asgari öğrenci sayısına ulaşılma zorunluluğu bulunmaktadır. 
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ÖN KAYIT:  

Ön Kayıtlar 16.08.2021 – 22.08.2021 Saat: 17:00 arasında, Hitit Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi web sayfası üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 Adaylar aşağıda belgeleri Online Kayıt Başvuru Sistemine yüklemek zorundadır. 

1. Lise diploması aslının veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi (Pdf olarak) 

2. Geçerli olan YKS sonuç belgesi, 

3. Adayın son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, 

4. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış 

oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporları, 

5. Milli sporcular için, Milli sporcu belgesi 

Not:  

• Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2021 TYT 

sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Belge için: (https://sonuc.osym.gov.tr) 

Adaylar geçerli olan TYT sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. 

• Kesin kayıt sırasında ilgili belgelerini teslim etmeyen, eksik, hatalı ya da sahte belge 

ibraz ettiği tespit edilen adayların kaydı yapılmayacaktır.  
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ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRERKEN YANINDA 

BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER 

1. Adayın Özel Yetenek Sınav Parkuruna alınabilmesi için en az 2 doz COVID-19 

aşısının yapılmış olması gereklidir. 

2. Aday üst maddede geçen koşulu sağlayamıyor ise (2 doz COVID-19 aşısı 

tamamlanmamış olanlar için) Özel Yetenek Sınav Parkuruna gireceği günden önceki son 

48 saat içinde alınmış COVID-19 PCR Testi sonuç belgesinin sınav öncesi Sınav 

Komisyonuna ibrazı zorunludur. 

3. 2 doz COVID-19 aşısının yapıldığını ya da COVID-19 PCR Test sonucunun 

“Negatif” olduğunu belgeleyemeyen Adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

4. Kendileri tarafından Online Başvuru Sisteminden alınmış olan Sınav Başvuru Formu 

(Sınav Başvuru Formu online olarak yapılacak Ön Kayıt süreci bittikten sonra “22 Ağustos 

2021 Saat: 20:00’dan itibaren Online Başvuru Sisteminden Aday tarafından alınacaktır.) 

5.  Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı  

Yukarda belirtilen COVID-19 PCR Testi sonuç belgesi, Sınav Başvuru Formu, Nüfus 

Cüzdanı/T.C. Kimlik Kart’ını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Eksik belge ile Sınava 

Giriş Kesinlikle Kabul Edilmeyecektir. 

• Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk 

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, 

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların 

dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli 

kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

• Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla 

tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun 

süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav 

görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik 

Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya 

ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul 

edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye 
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Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı 

bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde 

bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, 

T.C. kimlik kartı, süresi geçerli pasaport ya da askerlik hizmetine devam etmekte olanlar için 

asker olduklarını gösterir belge dışında herhangi bir belge (ehliyet, kurum kimliği vb.) kabul 

edilmeyecektir. Sınava girilebilecek olan belgelerin fotokopileri, onaylı suretleri vb. ile sınava 

girilemeyecektir. Sınava girmeden önce kimliğini kaybetmiş olunması halinde, nüfus 

müdürlüklerinden alınmış belge ile sınava girilebilecektir. Sınava giriş ve geçerli kimlik 

belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava 

alınmayacaklardır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

1. Aday önceden ilan edilen tarih ve saatte sınava katılacaktır. 

2. Sınav saatinde sınav yerinde bulunmayan adaya tekrar sınav hakkı verilmeyecek ve 

değerlendirme hakkını kaybedecektir. 

3. Sınavda her adaya bir kez hak verilecektir. 

4. Adayların sınav malzemeleri üzerinde herhangi bir siyasi, örgütsel vb. simge 

bulunmayacak, bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır. 

5. Özel yetenek sınav süresince siyasi/örgütsel işaret ve hareket yapan veya siyasi/örgütsel 

eylemlerde bulunan adaylar diskalifiye edilecektir. 

6. Sınavlar öncesinde, sırasında ya da sonrasında adayların sportmenliğe aykırı davranışı, 

sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve/veya fiili saldırı, hakaret vb. 

gerçekleştiren ya da sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar diskalifiye 

edilecek ve gerekli durumlarda haklarında hukuki işlemler başlatılacaktır. 

7. Sınav parkurunda düşme, sakatlanma, yaralanma gibi durumlarda adaylara yeniden hak 

verilmeyecektir. 

8. Özel Yetenek sınavına girmeden önce, reşit olan adayların kendileri, reşit olmayan 

adayların yasal vasileri tarafından adayın  “Sağlıklı olduğunu ve sınava girmeye engel teşkil 

edecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını; sınav esnasında oluşabilecek her türlü 

sakatlanma, yaralanma vb. olumsuz durumlarda tüm sorumluluğun kendisi tarafından 

kabul edildiğini; ortaya çıkması muhtemel herhangi bir sağlık problemi sonucunda 
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doğabilecek sorunlardan dolayı yönetimi (üst kurul, sınav görevlilerini ya da üniversite 

personelini) sorumlu olmayacağını” belirten yazılı beyan imzalanacak ve görevlilere teslim 

edilecektir.  

9. Reşit olmayan adayların sağlık beyanı, velileri yanlarında olamayacak ise, sınavdan en 

fazla 3 gün öncesinde noter aracılığı ile alınmış olan belge ibraz edilerek tamamlanacaktır. Daha 

eski belgeler kabul edilmeyecektir. Bu belgede, velinin, “velisi bulunduğu ..............’nın 

sağlıklı olduğunu ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak olan 

Özel Yetenek Sınavı’na katılmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu 

olmadığını; sınav esnasında oluşabilecek her türlü sakatlanma, yaralanma vb. olumsuz 

durumlarda tüm sorumluluğun velinin kendisi tarafından kabul edildiğini; ortaya 

çıkması muhtemel herhangi bir sağlık problemi sonucunda doğabilecek sorunlardan 

dolayı üniversite yönetimini, sınav görevlilerini ya da üniversite personelini sorumlu 

tutmayacağını”  belirtir ifade bulunmalıdır. 

10. Sınavını tamamlayan adaylara, koordinasyon parkuru sınav sonuç belgesi verilecektir. 

Adaylar kendilerine verilmiş olan bu belgeyi özenle korumalıdırlar. Koordinasyon Parkur 

Sınavına yapılacak itirazlarda bu belge ibraz edilecek, belge üzerinde silinti, kazıntı vb. olması 

halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Koordinasyon sınavları kameralar ile kayıt altına alınacaktır. 

12. Covid-19 pandemi salgın dolayısıyla, sınavın yapılacağı yer olan Hitit Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi yerleşkesine adaylar haricinde hiç kimsenin (antrenör, lider, refakatçi, 

öğretmen, kurs hocası, arkadaş vb.) girmesine izin verilmeyecektir. 

13. Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 

sınavla ilgili tereddüt içeren konularda sınav üst kurulunun kararları geçerli olacaktır. 

14. Özel Yetenek sınavında erkekler için 90 saniye, kadınlar için 120 saniye üzeri 

performans derecesi oluşması durumunda sınav sonlandırılır ve ilgili aday için değerlendirmeye 

esas dereceler 90 veya 120 saniye olarak kaydedilir. 

15. 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir.  

16. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere 

Adayların Bölüm/Program tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Asil 
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listede Bölüm/Programlara yerleşemeyen ve sınav sürecini uygun koşulları sağlayarak 

tamamlayan adaylar Tercihleri ve Puanları dikkate alınarak Yedek Listede yer alacak ve boş 

kalan kontenjanlara yerleştirilecektir. 

SINAVIN UYGULANMASI 

Özel yetenek sınavında adayların sportif beceri ve koordinasyon testinden elde edecekleri süre 

Spor Puanı oluşturulmasına esas teşkil edecektir.  

SPORTİF BECERİ VE KOORDİNASYON TESTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Sportif beceri ve koordinasyon testi 6 (Altı) farklı istasyondan oluşmaktadır. Adayların bu teste 

başlama ve testi bitirme süreleri elektronik bir kronometre (fotosel) ile otomatik olarak dışardan 

herhangi bir müdahale olmadan belirlenecektir.  

Aday başlangıç çizgisinin gerisinden teste başladığında ve elektronik kronometrenin(fotosel) 

arasından geçtiğinde kronometre otomatik olarak çalışmaya başlar ve aday testi bittiğinde 

otomatik olarak sonlanır, derecesi anında skorboarda yansır. 

(Bkz: Şekil 1 – Koordinasyon Parkuru) 

1. Engellerden Geçiş istasyonu 

Aday erkekler için 60 cm, kadınlar için 50 cm yükseklikteki birinci engelin üzerinden atlayarak 

ve yüksekliği 90 cm olan ikinci engelin altından geçerek istasyonu tamamlar. Adayın üstten 

veya alttan geçerken engel çubuğunu düşürmesi halinde yerine kendisi koyar ve düşürdüğü 

noktadaki hareketi tekrar ederek sınava devam eder. 

2. Futbol İstasyonu 

Aday, tek tarafı açık kutu içerisinde bulunan futsal topunu ayağı ile çekerek alır, önünde 

bulunan 3 adet slalom çubuğunun sağından başlayarak top ile slalom yaparak geçer. Slalom 

tamamlandığında dönerek minyatür kaleye (Eni: 160 cm, Yükseklik: 100 cm) gol atar. Gol 

olmadığında ise ayağını kullanarak gol atana kadar istasyona devam eder. 

3. Sağlık Topu Taşıma İstasyonu 

Aday, 2 adet sağlık topunu sırasıyla yerleştirildiği kutulardan alarak karşı çapraz tarafta bulunan 

aynı renkteki boş kutuya taşır. Aday topu ilgili kutuya tam yerleştiremezse ya da top kutudan 

çıkarsa tekrardan çıkan topu kutuya koymak zorundadır (Top ağırlıkları, erkekler için; 5 kg, 

kadınlar için; 3 kg). 
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4. Hentbol İstasyonu 

Aday, kasada bulunan iki adet hentbol topundan birisini alarak kasanın gerisinden 5m ileride 

bulunan hentbol kalesindeki belirlenmiş üst köşesindeki belirlenen alana 1 başarılı atış yapmak 

zorundadır. Başarılı atış yapamadığında topu tekrar alır ve belirlenen atış noktasından başarılı 

atış yapana kadar devam eder. (Hedef Çapı: 101 cm x 110 cm) 

5. Basketbol İstasyonu  

Aday, kutuda hazır olan basketbol topunu alır, istediği noktadan topu potadan geçirerek sayı 

yapar. İlk atışta sayı olmadığı takdirde isabetli atış yapana kadar devam eder. Aday, potadan 

geçen topu alarak kutuya yerleştirmek zorundadır.  

6. Zikzak Koşu İstasyonu 

Basketbol istasyonundan çıkan aday, 6 slalom çubuk arasında koşarak istasyonu tamamlar. 

Fotoselden geçtiğinde sınav tamamlanmış olur. Bitiş çizgisine geldiğinde kendi yaptığı yanlış 

hareketten dolayı (fotoselin altından veya üstünden geçmek) süreyi durduramayan aday tekrar 

bitiş çizgi fotoselinden geçmek zorundadır. 

Not: Engelli adaylar için; parkurun başlangıcında bulunan alttan ve üstten engel geçme 

istasyonu olmayacaktır. Futbol istasyonunda el ve ayak kullanımı serbest olacaktır.  Sağlık topu 

taşıma istasyonunda bulunan sağlık topu yerine voleybol topu kullanılacaktır. Basketbol 

istasyonunda bulunan basketbol potası yerine zeminde konumlandırılacak olan voleybol top 

sepeti kullanılacaktır. Bunların dışındaki istasyonlar diğer adaylara uygulandığı gibi 

gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 1. Koordinasyon Parkuru 

 

NOT: Parkura ait örnek video fakültemiz web sitesinde yayınlanmıştır.Video için tıklayınız. 

https://sbf.hitit.edu.tr/tr/duyurular/2021/8/5/2021-yili-ozel-yetenek-koordinasyon-parkur-sinavi-videosu-ve-gorseli-yayinlanmistir


 

12 
 

Önemli Uyarılar 

• İstasyon atlayan aday, 

• Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday, 

• Sınav parkurunda bulunan herhangi bir istasyona (cihaz ya da alete) kasıtlı olarak 

zarar verip sınavın gecikmesine yol açan aday, 

DİSKALİFİYE EDİLİR. 

• Diskalifiye edilen aday değerlendirme dışı tutulur. 

Yukarıda sıralanan uyarılar dışındaki konularda (diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama 

gibi) karar verme yetkisi Sınav Üst Kuruluna aittir. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMA 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği Bölümlerine başvuran adayın programa kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olup 

olmadığını belirlemek üzere yerleştirmeye esas olan YP hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas 

olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır: 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

c) 2021-TYT Puanı (TYT-P) * 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanması 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. 

 Ö𝑌𝑆𝑃 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 (Ö𝑌𝑆𝑃 − 𝑆𝑃) = 10 × (𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 − Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 

𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 / Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤) + 50  

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 

50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) 

aşağıdaki formül 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 
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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 )  

2021-TYT puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen 

veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Aday puan sıralaması YP puanlarına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere yapılacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacaktır. 

c)    Asil listede bir programa yerleşen Aday yedek listede yer almayacaktır. 

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Yerleştirme 

1. Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına ve tercihlerine göre 

sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. 

2. Sonuçlar sınavların bitiş tarihinden sonraki en kısa sürede Hitit Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir. 

3. Aday yerleştirme puan başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve 

saatinde kayıt yaptırmak zorundadır. Yedek adaylar ise ilan edilen kayıt gün ve saatinde 

Yerleştirme Puan başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır. 

4. Kesin kayıt tarihleri ve Kesin kayıtlarda istenecek belgeler fakültemiz web sayfasında 

yayınlanacaktır. 

SINAV YERİ ve İLETİŞİM 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Adres: Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu   

19030 Merkez / ÇORUM  

Tel No: 0 364 219 37 00     Fax No: 0 364 219 37 70 

WhatsApp: +90 364 219 37 51 

Ulaşım Linki: http://www.sbf.hitit.edu.tr/tr/iletisim          

 

SINAVA GİRECEK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

http://www.sbf.hitit.edu.tr/tr/iletisim

