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TUNCELİ 2022 



BİRİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAMALAR  

Üniversite: Munzur Üniversitesini,  

Rektörlük: Munzur Üniversitesi Rektörlüğünü,  

Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,  

Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,  

Fakülte: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

Dekanlık: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,  

Dekan: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,  

Öğretim Elemanları: Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarını,  

Fakülte Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,  

Fakülte Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu, 

ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

ÖYS: Özel Yetenek Sınavını,  

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanının ÖSYM’nin belirlediği formülle ağırlıklandırılmasını,  

ÖYSY-P: Özel Yetenek Sınav Yerleştirme Puanını,  

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını,  

ÖSYS: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini,  

YKS: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını,  

TYT: YKS Temel Yeterlilik Testi Puanını,  

Sınav Üst Komisyonu: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı başkanlığında ve Dekan 

tarafından önerilen öğretim elemanlarından oluşan Özel Yetenek Sınavı’nı yürüten komisyonunu, 

Sınav Kayıt Bürosu: Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS Kayıt Bürosunu,  

Sınav İzleme Komitesi: Rektör, Rektör Yardımcılarından oluşan komiteyi,   

YKS Kılavuzu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu,  

YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,  

Y-TYT puanı: Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını,  

2022 TYT PUANI (TYT-P): 2022 YKS 1. oturumunun en yüksek TYT puanını,  

YP (Yerleştirme Puanı): Adayın özel yetenek sınavında aldığı puandan elde edilen ÖYSP ile OBP ve TYT-

P (2022-TYT Puanı), YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için 

sıralama puanını ifade etmektedir. 

 

 



BAŞVURU KOŞULLARI 

➢ T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 

 

➢ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’ ne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2022 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için Y- TYT’ de en düşük 

800.000’ inci başarı sırasına sahip olması gerekmektedir. 

 

➢ Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak. 

 

➢ Bu sınav ÖSYM’ nin 2022 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru 

taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır. Özel yetenek sınavı süresince ortaya çıkacak 

bütün belirsizlikler ÖSYM’ nin 2022 YKS Kılavuzu esas alınarak çözülecektir. 

 

➢ Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon) 

ile“yaygıngelişimselbozukluklar”(otizmspektrumbozuklukları(OSB),Aspergersendromu,RETTsendromu,d

ezintegratifbozukluklar,sınıflanamayangruptayeralanyaygıngelişimselbozukluklar))özelyeteneksınavıylaöğ

rencialanöğretmenlikprogramlarınabaşvurudaY-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip 

olmaları (Ek puansız yerleştirme puanınınbaşarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim 

kurumuna “engelli sağlık 

kuruluraporu”ilebelgelemelerikaydıylaTYTpuanlarıdeğerlendirmeyekatılmadan(Kılavuzdayeralanformülk

ullanılmadan)kendiaralarındayapılacakayrıbiryeteneksınavsonucunagöredeğerlendirilerek,yeteneksınavınık

azananlarınkayıtlarıyapılır. 

 

SINAV TAKVİMİ 

Tablo 1. Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Özel Yetenek Sınavı Ek Yerleştirme Takvimi 

FAALİYET TARİH 

Online Başvuru 24 – 27 Eylül 2022 

Online Başvuru Listelerinin İlanı 28 Eylül 2022 

Özel Yetenek Sınavı 29 Eylül 2022 

Parkur Derecelerinin Açıklanması 30 Eylül 2022 

Parkur Derece Sonuçlarına İtirazlar 30 Eylül 2022 

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 3 Ekim 2022 

Asil Adayların Kayıtları 4-5 Ekim 2022 

Yedek Adayların İlanı (kontenjanların boş kalması 

durumunda) 

6 Ekim 2022  

Yedek Adayların Kayıtları 7 Ekim 2022 



SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER 

➢ Nüfus cüzdanı ve fotokopisi 

➢ Sınav giriş belgesi aday tarafından imzalanmış olacak. (Sistemden alınacaktır.) 

➢ Sağlık raporu (Aslı ile birlikte fotokopisi) 

➢ Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi; Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin 

okul müdürü tarafından ıslak imzalı olması gerekmektedir). 

➢ Sağlık Raporu: Sağlık raporu sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan (Aile 

hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “Spor yarışmalarına ve 

spor sınavına girmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur veya adayın herhangi bir sağlık 

problemi yoktur” ibareli olması gerekir. 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ  

ONLİNE BAŞVURU  

Online kayıtlar, adayın kendisi tarafından 24-27 Eylül 2022 tarihleri arasında https://munzur.edu.tr internet 

adresinden yapılacaktır. Adayların 27 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’a kadar internet üzerinden online 

başvurularını yapmış olmaları gerekir. Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt 

sonrasında çıktısını aldıkları, kendilerine ait başvuru formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri sınav 

günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrolü memuruna teslim edeceklerdir.  

*Online başvuru esnasında adayların eksik veya yanlış veri girişi yapmaları durumunda sorumluluk 

adaylara aittir. 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

BÖLÜM KONTENJAN ERKEK KADIN ENGELLİ 

ERKEK 

ENGELLİ 

KADIN 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 18 8 8 1 1 

 

➢ Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

➢ Beden eğitimi ce spor öğretmenliği bölümüne ayrılan kontenjanlardan engelli kontenjanları (kadın, erkek) 

boş kaldığı durumda bukontenjanlarönceliklekadın öğrenci kontenjanlarına,kadın öğrenci kontenjanlarının 

daboşkaldığıdurumdaisebu kontenjanlarerkeköğrencikontenjanına aktarımı sağlanacaktır. 

➢ Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümeayrılankadınöğrencikontenjanlarıda 

boşkaldığıtakdirdebukontenjanlarerkeköğrencikontenjanınaaktarılacaktır.Erkeköğrencikontenjanıboşkaldığın

daisekadınöğrencikontenjanınaaktarılacaktır. 

 

SINAV YERİ VE TARİHİ  

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne ek yerleştirme 

ile alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla Özel Yetenek Sınavı Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Kapalı Spor Salonunda 29 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır. Özel Yetenek Sınavı 29 Eylül 2022 

tarihinde saat 13.00’da başlayacaktır. Hangi adayın hangi tarihte sınava gireceği aday başvuru sıra 



numarasına göre belirlenecek ve 28 Eylül 2022 tarihinde üniversitemiz web sitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi 

web sitesi üzerinde ilan edilecektir. 

 

ÖNEMLİ KONULAR 

➢ Her aday kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır. 

 

➢  Adaylar sınav tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır. Kendi numara sırasına göre sınava 

katılmayan ve numarası anons edildiği halde sınav yerinde bulunmayan adaylar mazeretlerini dilekçe ile 

bildirmeleri ve üst komisyonun onay vermesi durumunda daha sonra sınava katılabilirler. 

 

➢  Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş belgesi ile 

birlikte, nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, Nüfus 

Müdürlüğü’nden verilen ıslak imzalı geçici kimlik belgesi veya ehliyet gibi özel kimlik belgelerini de 

yanlarında bulundurmak zorundadır. 

 

➢  Sınav derecelerinin geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlatılması ve durdurulması 

gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin durması için adayın vücudunun tamamının bitişteki iki kapı 

arasından geçmesi gerekmektedir. Adayın bitişteki iki kapı arasından geçmemesi, yanlarından, alttan veya 

üstten geçmesi durumunda sistem durdurulmadığından elektronik süre ölçer çalışmaya devam edecektir. 

Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur. Eğer süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, 

süre ölçerin durduğu andaki test süresi adayın derecesi olarak kayıt altına alınacaktır.  

 

➢ Gerekli hallerde sınav ile ilgili, tarih, yer ve uygulama değişikliğinde sınav üst komisyonu tam yetkilidir. 

Sınav öncesinde veya sınav esnasında yapılan değişiklikler adaylara duyurulur. Adaylar yapılan 

değişikliklere itiraz edemez. 

 

➢  Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve 

yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 

 

➢  Özel Yetenek Sınavı kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Adayların aileleri veya yakınları sınav sürecini 

https://munzur.edu.tr internet adresinden canlı olarak izleyebilir.  

 

➢ Sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz ve adaya daha sonra 

sınava girme hakkı verilmez. 

 

➢  Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar (sportmenliğe 

aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret 

veya benzeri durumlar, sınav düzeneğine ve malzemelerine zarar verme vb. durumlar) komisyon kararı ile 

sınavdan ihraç edilir. Bunun yanında aday hakkında yasal işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi 

zararın bedeli tahsil edilir. İhraç edilen adayın yerleştirme puanı hesaplanmayacak olup hiçbir şekilde 

sıralamaya dahil edilmeyecektir. 

 

➢  Sınava giren adaylara bir hak verilir. Sınavlarda parkuru tamamlamadan kendi isteği ile sınavı bırakan 

(terk) adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) tekrar bir hak verilmez. 



➢  Sınavda elektronik süre ölçerin kaydettiği dereceler özel yetenek sınav programına aktarılır ve 

değerlendirmeler bu program tarafından yapılır.  

 

➢ Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.  

 

➢ Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı 

konularda, sınav üst komisyonunun kararları geçerlidir. 

 

ENGELLİ ADAY BAŞVURU KOŞULLARI 

➢ Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon) ile “yaygın 

gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Aspergersendromu, RETT sendromu, 

dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) özel yetenek 

sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda YTYT’de en düşük 800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının 13 başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını 

ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir 

yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.  

 

➢ Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.  

 

➢ Engelli sporcuların komisyon tarafında yapılacak değerlendirme sınavına başvurabilmeleri için son beş yıl 

içerisinde en az 3 (üç) yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri şarttır.  

 

➢ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına istinaden her bir programın 

toplam kontenjanının %10 ‘u engelli adaylara ayrılmıştır. 

 

➢  2014/5780 sayılı Yönetmelik Madde 4- ç) Engelli; “doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk (%40) veya üzerinde ve çalışabilir 

durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri” ifade 

etmektedir. Bu yönetmeliğe göre Fakültemize engelli kontenjanlarına kabul edilebilecek engelli adayların 

en az % 40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI  

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ÖYS aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilecektir.  

TEMEL BECERİ PARKURU  

1. Koşu: Adayın belirlenen antrenman hunilerinin etrafından, parkur görselinde gösterildiği yönde koşması 

gerekmektedir. Adayın dönüşleri belirlenen bölgede yapmaması durumunda adaya ikazda bulunulacaktır. 

Adaya hata yaptığı nokta sınav anında, sınav görevlisi tarafından gösterilecek ve aday parkura o noktadan 

devam edecektir. Aday yapılan ikazları dikkate almadan parkuru tamamlarsa diskalifiye olacaktır. Adayın, 

antrenman hunilerini devirmesi durumunda devrilen her antrenman hunisi için +2 saniye zaman cezası 

uygulanacaktır.  

2. Slalom Geçişi: Aday, parkur görselinde de gösterildiği gibi çapraz bir şekilde dizilmiş 8 adet slalom 

çubuğundan geçmek zorundadır. Aday slalom istasyonuna parkur görselinde gösterilen yönde girmek 

zorundadır. Adayın slalom istasyonuna parkur görselinde gösterildiği gibi girmemesi durumunda, adaya sınav 

anında, sınav görevlisi tarafından istasyonda hata yaptığı yerden devam etmesi yönünde ikazda 

bulunulacaktır. Aday yapılan ikazları dikkate almadan parkuru tamamlarsa diskalifiye olacaktır. Adayın 

slalom çubuklarını devirmesi durumunda devrilen her slalom çubuğu için +2 saniye zaman cezası 

uygulanacaktır.  

3. Top Taşıma: Aday iki adet 4 kg, bir adet 3 kg ağırlığındaki toplamda 3 adet sağlık topunu dolu olan 

kasadan (bir önceki adayın taşıdığı kasadan diğer kasaya) boş olan kasaya taşıyacaktır. Adayın top taşıma 

istasyonunu yapmaması ya da toplardan üçünün de adayın taşıdığı kasada olmaması durumunda adaya ikazda 

bulunulacaktır. Aday yapılan ikazı dikkate almadan parkuru tamamlaması durumunda diskalifiye edilecektir.  

• Temel beceri parkurunu erkek adaylar 50,00 sn ve üzerinde kadın adaylar 60,00 sn ve üzerinde tamamlarsa 

aday diskalifiye edilir.  

• Diskalifiye edilen adayların temel beceri parkur puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.  

• Adayların sıralamaya dahil olabilmesi için özel yetenek sınavına girmeleri mecburidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMEL BECERİ SINAV PARKURU 

Önemli Not: Adaylara Tek hak verilecektir. 

 

 

 

 

Şekil 1.Özel Yetenek Sınav Parkuru 



ENGELLİADAYSINAVI 

 

➢ Engellisporcularınözelyeteneksınavınabaşvurabilmeleriiçinsonbeşyıl 

içerisindeenaz3(üç)yılaktifsporcuolduklarınıilgilifederasyonlardanbelgelemelerigerekmektedir. 

➢ Engelliadaylarınsıralamayadahilolabilmesiiçinengelliadaysınavınagirmelerimecburidir. 

 

ENGELLİADAYSINAVDEĞERLENDİRMEKRİTERLERİ 

1. Kriter-MillilikveAktifSporculuk: 

 

-AMillilik :20puan 

 

- BMillilik :15puan 

 

- CMillilik :10puan 

 

- 3yılAktifSporculuk :5puan 

 

- BelgeYok :0puan 

 

2. KRİTER-Adayınengelderecesinegörebölümprogramlarınayatkınlıkları: 

Adayın yetersizliktenetkilenmederecesi,Bölümprogramlarınıniçerik 

vedüzeyineuygunolup,eğitiminiolumsuzyöndeetkilemez :20puan 

Adayınyetersizliktenetkilenmederecesi,bölümprogramlarınıniçerikvedüzeyineuygunolmadığıiçin,eğitiminiolu

msuzyöndeetkiler :0puan 

3. KRİTER-İletişim/algı/kendiniifadeedebilmeyeteneği: 

Sözelvegörseliletişime açık :20puan 

Sözeliletişime yetersizliği,görseliletişimeaçık :10puan 

Görseliletişimyetersizliği,sözeliletişimeaçık :5puan 

Sözelvegörseliletişime kapalı :0puan 

 

Not: Engelli adaylar yukarda belirtilen kriterlerden herhangi birinden sıfır (0) puan 

almalarıdurumundaengelliadaysınavkomisyonuncasınavdeğerlendirmesistemiveyerleştirmeişlemlerine 

dâhiledilmeyecektir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

➢ Sınav verileri otomasyon sistemine aktarılacak ve değerlendirmeler otomasyon sistemi tarafından 

yapılacaktır. 

➢ Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2021 veya 2022 YKS 1. Oturum 

TYT puanlarından hesaplanan Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak asil ve 

yedek aday listeleri oluşturulur.  

➢ Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, Özel Yetenek Sınavı Puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır. Bu puanın da eşit olması halinde öncelikle TYT puanı sonrasında Ortaöğretim 

Başarı Puanı (OBP) yüksek olan adaya öncelik tanınır. Söz konusu listeler, sırasıyla sınav üst komisyonu, 

dekanlık ve rektörlük makamı oluru alınarak üniversitemiz resmi internet sayfasında ilan edilir. 

➢ Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, “2022 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda” belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.  

 

HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME 

➢ Hesaplamalar yapılırken 2022 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 6. maddesinde 

açıklanan bilgiler dâhilindeki formüller uygulanır. (Bakınız: 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf)  

Not: Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı olarak değerlendirilirler. 

Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir kadın aday ise diğer kadın adaylar ile rekabet edecektir. 

(* Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında yapılır.) 

 

1) Derecelerin Standart Puana Çevrilmesi: ÖYSP ( Özel Y e t e n e k S ı n a v P u a n ı )hesaplanmadan 

önce adayların test parkurundan aldıkları dereceler standart puanlara 

çevrilir.BununiçinönceadaylarınTestParkuruderecelerininortalamalarıvestandartsapmalarıhesaplanır(erkekv

ekadınadaylarayrıolarak).Dahasonraaşağıdakiformüluygulanarakheradayın test Standart Puanı 

hesaplanır. (Test süresi daha düşük olan aday daha başarılı sayılır.)  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf


 

2) StandartPuanınYüzlükSistemeDönüştürülmesi:Yukarıdakiformülileeldeedilenstandartpuanların(TestSP)aş

ağıdabelirtilen formülileyüzlük sistemdekikarşılığıbulunur. 

 

 

Bunagöretestieniyidereceilebitirenadayveyaadaylar100(yüz)puan,enkötüdereceilebitirenaday veya adaylar 

ise 0 (sıfır) puan almış olacaktır. Adayların almış olduğu bu puan aynı 

zamandaadayınözelyeteneksınavpuanını(ÖYSP)ifadeeder. 

 

YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır.  

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

 • 2022-TYT Puanı (TYT-P)  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır):  

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:  

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

 

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI 

➢ 29 Eylül 2022 tarihinde yapılan ÖYS’nin tamamlanması ve parkur derece 

sonuçlarınaitirazolmasıdurumundaitirazlarınSınavÜstKomisyonutarafındandeğerlendirilmesisonucunda, 

ortaya çıkacak kesin sonuçlar 3 Ekim 2022 tarihinde üniversitemiz resmi internet sayfasında*,Spor 

Bilimleri Fakültemiz resmi internet sayfasında** ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir 

duyuruveyatebligatyapılmayacaktır.İnternetüzerindenyapılanilanadaylaratebliğniteliğindedir. 

*https://www.munzur.edu.tr/ 

**https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx 

 

➢ Yerleştirmesonuçlarıileilanedilenasillistedeyeralanadaylar,sınavıvekayıthakkınıkazanmışsayılır. 

https://www.munzur.edu.tr/
http://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx
http://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx


➢ Tüm yerleştirme aşamaları, adayların yerleştirme puanlarına göre, en yüksek yerleştirme 

puanına(YP)sahipadaydanbaşlayarakveadaylarınyerleşmekistedikleribölümleredairtercihönceliğinegöreesa

salınarakgerçekleştirilecektir. 

 

PARKURDERECELERİNEVESINAVAİTİRAZ 

➢ Parkur derecelerine resmi itirazlar için (30 Eylül 2022); “Munzur Üniversitesi Spor 

BilimleriFakültesiSınavÜstKomisyonuna”itirazkonusununaçıkçabelirtilmişolduğubirdilekçeveT.C.Vakıfla

r Bankası Tunceli Şubesi TR36 0001 5001 5800 7296 8092 59noluIBAN’a 

200,00TLyatırdığınadair“SporBilimleriFakültesiÖzelYetenekSınavİtirazı”ibarelidekontlabirliktebaşvurulu

r. 

➢ Sınavbitiminde,adaylarıneldeettiğiderecelerelektronikdeğerlendirmeprogramınakaydedilirveadaylar için 

hesaplanan standart puanlar ilan edilir. Adaylar, kendi derecelerini takip ederekyanlışlık olduğu düşünülen 

konudaki itirazını bir dilekçe ve banka dekontu ile birlikte sınav üstkomisyonunailetebilir. 

➢ Adaylarsadecekendisınavlarıileilgiliitirazdabulunabilir.Adaylarınkendisidışındabirbaşkasınınyaptığıitirazla

rkabuledilmez.Müracaatlaradayınkendisınav bitiminitakiben yapılabilir. Yerleştirme sonuçlarının ilan 

tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeyealınmaz. 

➢ Özel Yetenek Sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi (geri dön, 

düzeltvb.)kararınauymayan vedevamedenadaylardiskalifiyeedilirveitirazhakkıverilmez. 

➢ Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulamasıSınav Üst 

Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek itiraz karara bağlanırve adayabildirilir. 

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM 

KAYITİŞLEMLERİ–SINAVKOMİSYONLARIGÖREVLENDİRMELER 

ASİLKAYITİŞLEMLERİ 

➢ Adaylar, Üniversitemiz resmi internet sayfası, Fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilentarihlerde 

kazandıklarıbölüme kesinkayıtlarınıyaptırmakzorundadır. 

➢ Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayda gelmeden önce Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri 

DaireBaşkanlığıtarafındanistenecek evraklarıtamamlayarak kayıtesnasındavermekzorundadır. 

➢ Kayıthakkı kazanan adaylar,Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takvimindebelirlenentarihler arasında 

Üniversite Öğrenci İşleri Bürosuna “Şahsen Başvurmak” suretiyle kayıtlarınıyaptırır. 

➢ ÖzelYetenekSınavıveYerleştirmeTakvimineuygunsürelerdekayıtyaptırmayanadaylarkayıthakkınıkaybede

r. 

➢ Adayların kayıtile ilgili süreçleri Munzur Üniversitesi ana sayfası 

olanwww.munzur.edu.trinternetadresindentakipetmelerikendisorumluluklarındadır. 

 

BOŞKONTENJANLARINveYEDEKADAYLARINKAYDI 

Asil kayıt işlemleri sonunda kayda gelmeyen adaylar sebebiyle bölüm kontenjanlarının dolmamasıdurumunda 

ek yerleştirme işlemleri ile bu boş kontenjanlar7 Ekim 2022 tarihinde yeniden doldurulacaktır. Ek 

Yerleştirme işlemleri sonucu kayıt yaptırmaya hak kazananyedek adaylar Üniversite Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Birimine “Şahsen Başvurmak” suretiylekayıtlarınıyaptırırlar. 

ÖZELYETENEKSINAVINDAGÖREVLENDİRMELER 

http://www.munzur.edu.tr/


➢ ÖYSDekanlıktarafındangörevlendirileceköğretimelemanlarıveidaripersoneltarafındanyürütülür. 

➢ RektörlükgerekligördüğütakdirdeÖYSSınavİzlemeKomitesikurar. 

SINAVÜSTKOMİSYONU 

SınavÜstKomisyonu, 

DekanbaşkanlığındaveDekantarafındanönerilenöğretimelemanlarındanoluşurveaşağıdakigörevleriyürütür: 

➢ ÖYS’deenyetkiliorgandır, 

➢ ÖYSprogramınıoluşturur,adaylarınsınavlarındayervezamanı belirler, 

➢ ÖYSileilgilitümitirazvehukukisüreçler hakkındanihaikararlarıverir. 

SINAVDANİHRAÇDURUMU 

➢ Adayların veya yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine ve diğer adaylarasözlü veya 

fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci 

disiplinyönetmeliğineaykırıhareketetmeleri,sınavparkurundakicihazlarazararvermeleri,jüriüyelerine,görevli

lere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan 

ihraçedilecektir.İhraçedilenadayınyerleştirmepuanıhesaplanmayacakoluphiçbirşekildesıralamayadahil 

edilmeyecektir.İhraç edilen aday hakkında sınav görevlilerinin şikâyetleri söz 

konusuolduğunda,buşikâyetleryetkilibirimlerebildirilecektir. 

SINAVİZLEMEKOMİTESİ 

➢ Rektörlükgerekligördüğütakdirdebirrektöryardımcısıbaşkanlığındaveyagörevlendirilecek 

birprofesörbaşkanlığında üç öğretimüyesinden müteşekkilbirkurulile ÖYS’yiizler. 

➢ SınavİzlemeKuruluyürütülmekteolanÖYS’yemüdahaleetmez,görüşönerivedüşüncelerinibirraporilerektörlü

ğesunar. 

BEŞİNCİBÖLÜM 

YÜRÜRLÜK,KESİNKAYITİÇİNİSTENENBELGELER 

YÜRÜRLÜK 

BuyönergeMunzurÜniversitesiSenatosuncakabuledildiğitarihteyürürlüğegirer. 

YÜRÜTME 

BuyönergeyiMunzur ÜniversitesiRektörüYürütür. 

 

 

 

MunzurÜniversitesiSporBilimleriFakültesiTümAdaylara 

BaşarılarDiler 


