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ÖNSÖZ

Değerli Adaylar,
Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel
Yetenek Sınavına başvurarak öğrencimiz olabilmek üzere fakültemizi tercih ettiniz.
Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü sizlere gelecekteki kariyeriniz konusunda iyi bir
eğitim sunacaktır. Bölüm nitelikli antrenörler yetiştirme yoluyla bölge ve ülke sporuna
katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi Bölümü eğitim
programı teorik ve uygulama temelli bir bölüm olduğu için eğitim hayatınızdaki başarınız
fiziksel yeterliliğin yanında zihinsel yeteneği de gerektirmektedir. Bu amaçla özel yetenek
sınav sistemimizde; spor özgeçmiş beyanlarınız, sportif yetenek puanınız, YKS ve orta
öğretim başarı puanlarınız (OBP) son derece önemlidir. Bu doğrultuda, “Spor Bilimleri
Fakültesi 2018-2019 Sınav Kılavuzu” nu dikkatle okumanız ve sınav sistemi hakkında bilgi
sahibi olmanız başarınıza katkı sağlama konusunda sizlere yardımcı olacaktır.
Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden siz değerli adaylara şimdiden
başarılar dileriz.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
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1. GENEL BİLGİLER
1.1.

Sinop Üniversitesi

Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde
parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini; 9 Fakülte (Su Ürünleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi), 4 Yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu),
2 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü), 6 Meslek Yüksekokulu (Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Durağan Meslek Yüksekokulu), 12 Araştırma Uygulama Merkezi
(Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve 10619 öğrencisi ile sürdürmektedir.
Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel
standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik
gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin
anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz
kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar.
Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve
öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.
Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların
gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır.
Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş
görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı
amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve
öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine
yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.
Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve
yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata
geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların
akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim
biçimini benimser.
Her şeyin ötesinde, Üniversitemiz, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.
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1.2.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi, 5 Haziran 2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
25 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin açılması,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10 Ekim 2015 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547
sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanmıştır.
Bölümlerimizden Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitime
başlamıştır. Diğer Bölümlerin Eğitim-Öğretime başlayabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Üniversite Fiziki İmkanları
1. 319 kişi oturma kapasiteli basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, bilardo, futsal sporlarını
yapmaya müsait 1049,2 m² lik spor salonu,
2. 2011 yılında yapımı tamamlanan 546,7 m² lik ek spor salonu,
3. 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası,
4. 1 adet futbol halı sahası,
5. 1 adet Sinop Üniversitesi Atletizm Pisti ve Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası (IAAF VE FIFA
standartlarina uygun),
6. 2 adet Tenis Kortu,
7. Su Sporları Olanakları,
8. Derslikler,
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1.3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü, antrenman bilimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler
yetiştirmek amacı taşımaktadır. Bölümden mezun olan antrenörler ülkemizin ihtiyaç duyduğu
sporcuları yetiştirerek spor alanına katkılar sağlayacaktır.
Ayrıca,
 Farklı spor dallarında uzmanlaşmış,
 Sporda etik değerlere önem veren,
 Teknolojiyi iyi kullanabilen ve bilgilerini sürekli güncelleyebilen,
 Performans sporları ve kitle sporlarında antrenörlük yapabilecek,
 Algı, gözlem ve analiz yeteneği yüksek, disiplinler arası çalışabilen,
 İletişim becerisine sahip, liderlik özelliği yüksek,
 Motivasyonu bir araç olarak kullanan,
 Antrenman programları oluşturarak uygulatabilen,
 Yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen,
 İlk yardım ve spor sakatlıkları konusunda bilgi sahibi, sporcu sağlığını ve güvenliğini ön
planda tutan,
Antrenörler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları;
 Üniversitelerin

Spor

Bilimleri

Fakültelerinde,

Spor

Bilimleri

Teknolojisi

Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında ve Üniversitelerin çeşitli
birimlerinde öğretim elemanı olarak,
 Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Yardımcı Antrenör, Kondisyoner
veya Maç ve Performans Analizcisi olarak,
 Belediyelerde Antrenör olarak,
 Özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde Antrenör olarak,
 Gençlik Spor Genel Müdürlüğü birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi,
federasyonlar) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Antrenör veya Yardımcı Antrenör olarak,
 Özel spor salonlarında,
 Turizm

sektöründe

sportif

aktivitelerin

görev alabilmektedirler.
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öğretilmesi

ve

organizasyonlarında

2. ÖĞRENCİ ALIM KILAVUZU
2.1 Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön
kayıt, spor özgeçmiş puanı ve sportif performans testi (çeviklik testi) sınavı ile öğrenci alınmasına
ilişkin esasları düzenler.
2.2 Tanımlar
SÖP
ÖYS
ÖYSP
ÖYSP-SP
OBP
TYT-P
YP

: Sporcu Özgeçmiş Puanı
: Özel Yetenek Sınavı
: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP (%70) + ÖYS (%30)
: Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı
: Ortaöğretim Başarı Puanı
: Temel Yeterlilik Testi Puanı
: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Başvuru Tarihi ve Yeri:
Adayların sınava kayıt başvuru işlemleri, adayın kendisi ya da başvuru formunu adayın
imzalaması (ıslak imza) şartıyla bir yakını tarafından da yapılabilir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda sınav kayıt işlemleri 1-6 Ağustos 2018 tarihleri
arasında mesai saatleri içinde (hafta sonu hariç) gerçekleştirilecektir. Adaylar, istenen tüm
belgeleri kayıt sırasında teslim etmek zorundadır. Eksik evrak ile başvuran adayların belgeleri
teslim alınmayacaktır.
Başvurular Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yapılacaktır.
NOT: Sınav üst kurulu, gerekli gördüğü durumlarda adaylara duyurmak koşuluyla,
sınavla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.2. Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli
sporcular (mezun oldukları okul alan/kol ve bölüme bakılmaksızın) 2018 (Yükseköğretim
Kurumları Sınavı) YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150.000 ham puan
almış olmak.
4. 30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, bu durumlarını
başvuru esnasında belgelemek zorundadırlar.
5. Yukarıda 3. maddede sözü edilenler dışında kalan diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının ise;
2018 yılında YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 180.000 ham puan
almaları gerekmektedir. (Adaylardan istenen puanları, Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış
ham puanlarıdır).
6. 2018 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
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7. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların en az 2 (iki) yıllık sporcu lisanslarının
olması zorunludur. Lisanslar üst üste iki yıl olmak zorunda değildir.
8. Özgeçmiş puan tablosunda karşılığı olmayan branşlarda, 2 yıllık sporcu lisansına sahip adaylar
da (okul sporları dahil), özel yetenek sınavına başvuru yapabilir. Ancak bu adaylar özgeçmiş
puan tablosundan puan alamaz.
3.3. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1. Aday başvuru formu (sb.sinop.edu.tr).
2. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin
öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet
için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön
kayıt yaptırabilirler.
3. 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
4. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus
cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır).
5. 2018 yılına ait YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuç belgesi internet çıktısı.
6. Sınava katılmasında sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (sağlık ocağı vb).
7. Milli* sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından
verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı.
8. Sporcu özgeçmiş** ve lisans sicil dökümü*** durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili
federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır-Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu web
sayfamızdan “Giriş Sınavı Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir).
9. Aday Spor özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece en
yüksek puan alabileceği kategoriden başvurabilir ve tek bir puan alabilir.
* Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon
başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Olimpik
olan, müsabakası yapılan branşlar için “Milli Sporcu Belgesi” dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır. Yarışması olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası
federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan organizasyonlarda ve yine federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda ülkemizi temsil etmiş olan
sporcular için bu durumlarını açıkça belirten resmi belge gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).
** Sporcu Özgeçmişleri için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri. (Özerk Federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan
federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı), (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında
alınır)
*** Spor yılı gösterir belge: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (Belgenin aslı 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 diğer evraklar tamam 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.
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4. KONTENJAN
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıda
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
KONTENJANLAR
Milli Sporcu
BÖLÜM

Antrenörlük
Eğitimi

Erkek

29

Engelli Aday

Toplam 60

Kadın

19

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

4

2

4

2

37

23

 Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 37 erkek 23 kadın olmak üzere
toplam 60 öğrenci alınacaktır.
 Millilik kontenjanını 4 erkek, 2 kadın toplam 6 öğrenci oluşturmaktadır. (C sınıf
milli sporcular, farklı turnuvalarda en az 2 (İki) defa milli olduklarını
belgelemek zorundadırlar. Aynı turnuvada birden fazla milli olanlar ve C
sınıfı 1 (bir) defa milli olan sporcular millilik kontejanından başvuru
yapamazlar). Eğer milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz
ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar, cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak diğer
adaylar için ilan edilen genel kontenjanlara aktarılır.
 Milli sporcu başvurularının kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, sporcuların sahip oldukları millilik kategorileri dâhilinde
(sırasıyla A-B-C olarak) değerlendirilir.
 Engelli adaylar için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz
ise bu kontenjanlar, cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak diğer adaylar için ilan
edilen genel kontenjanlara aktarılır.
Engelli adayların, yetenek sınavına
katılmamaları veya başarısız olmaları durumunda puanları hesaplanmayacaktır.
 Erkek ve kadın kontenjanlarından birisi dolmazsa, kontenjan diğer tarafa aktarılır.
 Normal ve milli kontenjana başvuran adaylar, yetenek sınavına (çeviklik testi)
katılmak zorundadır. Yetenek sınavına katılmayan adayların yerleştirme
puanları hesaplanmayacaktır.
 İsteyen milli sporcular, milli olmayan adaylar için belirlenen kontejana
başvurabilir. Bu durumda adayın puanı sadece burada değerlendirilir.
 Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına
uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin
yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar verdikleri,
hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda
sınavdan ihraç edileceklerdir.
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5. YETENEK SINAVI
Sınav kapsamında ÖYSP (özel yetenek sınav puanı) hesaplanması, sportif özgeçmiş ve
çeviklik testlerinden alacağı puanlar üzerinden hesaplanacaktır. Yetenek puanı içinde sportif
özgeçmiş ağırlığı %70 iken, çeviklik testi puanının ağırlığı %30’dur. Özgeçmiş puanının
hesaplanması kılavuzda yer alan “Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu” üzerinden yapılırken,
çeviklik testi için “Illinois agility run test” kullanılacaktır. Çeviklik testi için sporculara iki (2) hak
verilecektir. Verilen iki haktan en iyisi (en kısa sürede bitirilen), adayın sportif performans derecesi
olacaktır.
Testin açıklaması aşağıda sunulmuştur.
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 m eşit aralıklı olmak üzere yerleştirilir.
Testi yapacak sporcu başlangıç yerine gelir ve yere yüzüstü uzanır. Elleri omuz
hizasında yerde ve bacakları bitişik şekilde hazır olur. “BAŞLA” komutu ile birlikte sporcu çıkış
yapar ve fotosel çalışmaya başlar. Sporcu mümkün olan en çabuk şekilde koşarak huniler arasında
belirtilen yönde yol alır. Bitiş çizgisindeki fotosel yardımıyla sporcunun derecesi ölçülerek ekranda
gösterilir. Tüm adaylar tamamlandığında erkekler ve bayanlarda en düşük süreyi yapan adaylar tam
puan alacaktır.

Aşağıdaki durumlarda; sporcu hata yapmış sayılır ve hata yaptığı yere dönerek tekrar başlar.
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Çıkış pozisyonunu doğru yapmazsa,
Hunileri devirirse,
Huni atlarsa,
Yukarıda şekilde gösterilen test protokolüne uygun koşu yönünü takip etmezse.

Yetenek Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri







Özel Yetenek Sınavı 9 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Başvuru sayısına göre sınav 10
Ağustos 2018 tarihine kadar devam edebilecektir.
Özel Yetenek Sınavı 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yapılacaktır.
Adayların 9 Ağustos 2018 tarihinde saat: 08.30’da spor malzemeleri, sınav giriş ve özel
kimlik belgeleri ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Adaylar göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) sınava
alınacaklardır.
Sınava girecek aday isimleri sınavdan önce ilan edileceğinden, sırası geçen adaya geri
dönmek mümkün olmayacaktır.
Sınav sırasında kimlik kontrollerine önem verilecektir.

6. SINAV DEĞERLENDİRMELERİ VE YERLEŞTİRME
UYGULAMALARI
1. 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai bitiminden sonra getirilen başvuru evrakları
dikkate alınmayacaktır.
2. Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili
detaylı bilgi ve değerlendirmelere “Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Giriş Sınavı
Kılavuzu”ndan ulaşılabileceklerdir. Giriş Sınavı Kılavuzunu “pdf” dosyası olarak
sb.sinop.edu.tr adresinden indirebilirler.
3. Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “kişinin spor özgeçmişi ve diğer
belgelerin doğruluğu” ile ilgili beyanlar gerektiğinde, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla
özenle araştırılacaktır.
4. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit
edildiği takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç
duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.
5. Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınavla ilgili doğabilecek
ihtilaflı konuların çözüm noktasında sınav üst kurulu yetkilidir.
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7. ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru

1 Ağustos – 06 Ağustos 2018 (hafta sonu hariç)

(Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Bürosu)

Mesai saatleri içinde

Sportif Performans Testinin Uygulanması
(Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri

9 Ağustos 2018

Spor Salonu)
14 Ağustos 2018
Sonuçların İlanı

(Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil
ve yedek listeleri açıklanacaktır.)

İtiraz Süresi

15 Ağustos 2018 saat 17:00’ye kadar.
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8. ÖZEL YETENEK SINAVI SPORCU ÖZGEÇMİŞİ
DEĞERLENDİRME TABLOLARI
FUTBOL

PUAN

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak.
Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak
U14-U20 Milli olmak
Futsal branşında Milli olmak
Kadınlar 1. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak
Erkekler 1. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak
Erkekler 2. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak
Erkekler 3. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak
Kadınlar 2. Liginde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıllık lisans ve 3 maç oynamış olmak)
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girmiş olmak
Yıldız veya Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak
Erkekler Elit U16-U19 Liglerinde en az 15 maç oynamış olmak
Bölgesel Amatör Liginde (BAL) lisanslı sporcu olmak (son 2 yılda en az 8 maç oynamış olmak)
Erkekler U16-U19 Bölgesel Gelişim Liginde son 3 yılda en az 12 maç oynamış olmak
Kadınlar 3. Liginde lisanslı sporcu olmak (en az 3 yıllık lisans ve 10 maç oynamış olmak)
Amatör Liglerde en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak (son iki yılda en az 8 maç oynamış olmak)
Amatör Liglerde en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak (son iki yılda en az 8 maç oynamış olmak)

100
100
100
100
100
95
90
85
80
75
70
70
70
65
65
55
45

BASKETBOL
A Milli olmak
Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak
Genç (U18) veya Ümit (U20) milli olmak
Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak)
Yıldız Milli olmak
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak)

100
95
90
85
85
75

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak
Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 yıllık lisans ve 5
adet maç cetveli)
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak

70
60
50
45
40
30

HENTBOL, VOLEYBOL
A Milli olmak
Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak
U15-U20 Milli olmak
Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 yıllık lisans ve 5 adet
maç cetveli)
Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 5 yıllık lisans ve 12
adet maç cetveli)
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak
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100
90
75
70
50
45
40
30
20

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

PUAN

A Milli olmak
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Genç milli olmak
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Yıldız milli olmak

100
85
65
60
55
50

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak
Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak

45
30
25
20

KANO, KÜREK, YELKEN, SU TOPU
A Milli olmak
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Genç milli olmak
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Yıldız milli olmak
Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak

75
65
60
55
50
45

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak

30
20
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9. SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 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).
 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi
gösterir belgeleri, ilgili federasyonlardan onaylatarak aslını getirmesi zorunludur.
 Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini
aşması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru
dosyasına eklemelidir.
 Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı
olması gerekmektedir.
MİLLİLİK BELGESİ:
İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel
Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi
belirtilen) millilik belgesi. Belgenin aslı kabul edilir.
SPORCU LİSANSI:
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 onaylatılmış olmalıdır.
Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında
vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır.
OYNANAN LİGİ BELİRTEN 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 olmalıdır).
OLİMPİYAT, DÜNYA ve AVRUPA ŞAMPİYONALARINA KATILIM BELGESİ:
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.
TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM BELGESİ:
a) Okul ya da özerk 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.
b) 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 ya da
verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
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FUTBOL BRANŞINDAN 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.
Okul takımları kategorisinden başvuran adaylar için;
a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve
imzalı lisans belgesi.
Belgelerin aslı kabul edilir.

10. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fakültemize yapılan başvurular doğrultusunda alınacak bilgiler (YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik
Testi (TYT), OBP ve Spor Özgeçmiş Puanları) sınav verileri olarak kullanılacaktır. Bölümümüz için
hazırlanan sınav analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar
ilan edilecektir.
 Adayların YKS, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı
konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel bilgileri
kendi beyanlarından elde edilmektedir,
 Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış tablolarda
belirtilmiştir. Adayın beyan ettiği özgeçmiş belgesinin sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda,
eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan
kesinleşir.
 Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adayların Yerleştirme Puanı eşitse adayların
sıralamasında YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır.
 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2018 Yüksek Öğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:
Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP)
b) Orta Öğretim Başarı Puanı
c) 2018-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 her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP standart Puanı hesaplanacaktır.
Adayın
ÖYSP
Puanı

_

ÖYSP Puan
Dağılımının
Ortalaması

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x

+50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:
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 )
2017-ÖSYS 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.

11. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
Engelli adaylardan (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)) puanı 100 ve
üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek
sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda
belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav
sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Başvuru Koşulları
Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve
fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede
öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava
başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.
3. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak.
4. Aday başvuru formu (sb.sinop.edu.tr).
5. 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
6. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı
ve fotokopisi karşılaştırılacaktır).
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7. 2018 yılına ait YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 100.00 puan almış olmak.
8. (TYT) sonuç belgesi internet çıktısı.
9. Sınava katılmasında sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (sağlık ocağı vb).
10. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın
gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar-),bir
üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”nu belgelemek.
11. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adayların en az 2 (iki) yıllık vizeli sporcu
lisansına sahip olması gerekmektedir (Paralimpik spor branşlarında). Lisanslar üst üste iki yıl
olmak zorunda değildir.
12. Engelli adayların sınavında özgeçmiş puanı hesaplanmayacaktır.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI KOŞULLARI
Sınav Kıyafeti
Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, eşofman, spor
ayakkabısı vb. giymelidir.
Genel Kurallar
Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmak
zorundadırlar.
Adaylar sınava göğüs numarasına göre alınacaklardır. Adayların göğüs numarası kayıtlar sırasında
verilecektir. Adaylar sınava girişlerinde, geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya
ehliyet) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeyi getirmeyen adaylar
sınava alınmazlar.
Engelli adayların sınavı kazanmaları halinde; tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite
Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi
yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların
kayıtları yapılmaz).
Uygulama Sınavına İlişkin Bilgiler
Özel yetenek sınavında, engelli adaylara 20 metre sürat koşu testi uygulanacaktır. Adaylardan 20 m
mesafeyi en kısa sürede tamamlamaları istenecektir. Testi tamamlayamayan aday başarısız sayılacak ve
yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır. Testi tamamlayan engelli adayların yerleştirme puanları, 20 m sürat
koşu tesinden aldığı dereceye göre (en iyiden en kötü dereceye doğru) kontenjan dâhilinde hesaplanacaktır.
Engelli adaylara 2 deneme hakkı verilecektir. Yaptığı en iyi derece yerleştirme puanları hesabında
kullanılacaktır. Eğer engelli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise
bu kontenjanlar, cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak normal adaylar için ilan edilen genel kontenjanlara
aktarılır.
Engelliler İçin Yetenek Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri
 Engelli Adayların 9 Ağustos 2018 tarihinde saat: 17.00’da spor malzemeleri, sınav giriş ve
özel kimlik belgeleri ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Adaylar göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) sınava alınacaklardır.
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12. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve İTİRAZLAR
•

Sınav sonuçları; 14 Ağustos 2018. Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek
listeleri açıklanacaktır.

•

Adaylar, kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, bir dilekçe ile
en geç 15 Ağustos 2018 saat 17.00’ye kadar sınav komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

•

Bu amaçla; Sınav Komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

13. KESİN KAYIT
Spor Bilimleri Fakültesi kesin kayıt tarihleri Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının
belirlediği gün ve tarihlerde yapılacaktır. Yedek liste kayıt tarihleri Fakültemiz tarafından ayrıca
açıklanacaktır.

14. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres

:

Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP

Tel

:

0 368 271 41 55

Belge Geçer :

0 368 271 41 65

Elektronik Ağ:

sb.sinop.edu.tr
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