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2022 



ÖNEMLİ TARİHLER 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 

ONLINE BAŞVURU: 20 Haziran 2022 – 29 Temmuz 2022 

SINAV TARİHİ: 1 Ağustos 2022- 5 Ağustos 2022 

SINAV YERİ: İstanbul Topkapı Üniversitesi Levent Yerleşkesi -- Levent, Levent Cd. No:51, 

34330 Beşiktaş/İstanbul  

İRTİBAT NO: 0533 746 31 87 - 0539 442 15 53 

Her adayın sınava alınacağı gün ve saatlerin seçimi internet sayfamızda sunulmuştur. Sınav 

randevu sistemiyle yapılacaktır. Her aday Özel Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati başvuru 

formunu doldurduktan sonra arandığında kendisi belirleyecektir. Covid-19 Pandemi sürecinden 

ötürü randevu saatleri dışında hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Randevusu oluşturulmamış 

öğrencinin sınav başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.  

Not: Özel Yetenek Sınavları belirtilen tarihlerde her gün 9:30-18:00 saatleri arasında 

yapılacaktır. Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sınav 

öncesinde internet sayfamızdan adaylarla paylaşılacaktır. 

BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL BİLGİLER ADAY KABUL KOŞULLARI 

• T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak 

• 2022 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den puanı hesaplanmış olmak, 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların sınava başvurabilmesi için; 

İstanbul Topkapı Üniversitesi resmî internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak Yetenek 

Sınavı için başvurmuş olurlar. Sınav randevusu verildiğinde başvurusu tamamlanmış olur. 

• Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde T.C. Kimlik 

numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek 

sınavlarına girmesinde ve/veya spor yapmasında sakınca yoktur.” ibaresi yer almalıdır. 

(Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınabilir.) 

• T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile 

karşılaştırılacaktır). 

• TYT Sonuç Belgesi 

Adaylar daha sonra Aday Bilgi Formu(eksiksiz doldurulmuş, yerleşkede doldurulabilir) ve Nüfus 

Cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) aslı ile sınav yerine gelerek sınav kayıtlarını tamamlamış 

olacaklardır. 

Not: Millî sporcular için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı 

veya noter onaylı sureti sınav günü sınav komitesine teslim edilmelidir. (Millilik belgesi Spor 

Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı ve 

Genel Sekreteri imzalı olması gerekmektedir. Sadece futbol branşı için Türkiye Futbol 

Federasyonu’ndan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir. İlgili belge için 

fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen 

adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.) 



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE KONTENJANLAR SINAV 

DEĞERLENDİRMESİ 

 
Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel 

Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır.  

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve 

Rekreasyon bölümlerine öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak 

yapılacaktır.  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2022-TYT Puanı (TYT-P) belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınır. Oluşan bu toplam puana Yerleştirme Puanı (YP) adı verilir ve aşağıdaki formülle 

hesaplanır: 

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

Aday spor alanından 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) + (0,45 x TYT-P) + (0,12 x OBP) + (0,06 x OBP) 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday, sınavı kazanmış olacaktır. 

Not: YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile başvuracak öğrencilerde YÖS Puanı 

%50, ÖYSP-SP %50 etkili olacaktır. Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanı her bölüm için 30’dur. 

 

KONTENJANLAR 

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü için 70, Spor Yöneticiliği bölümü için 70, 

Rekreasyon bölümü için 70 olmak üzere toplam 210 öğrenci alınacaktır. 

Bu kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması hâlinde, bu kontenjanlara diğer 

bölüm tercihlerine göre aday öğrencilerinden kaydırma yapılabilecektir. 

Adaylara %100 ve %50 burs imkânı sağlanacaktır. 

Yeni eğitim - öğretime başlayan Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

bölümlerinin her birinde 11 (5K + 6E) olmak üzere toplam 33 öğrenciye % 100 burs verilecektir. 

Her bölümde, %50 burslu kontenjanının; Antrenörlük Eğitimi için 19 kadın-40 erkek, Spor 

Yöneticiliği için 19 kadın-40 erkek ve Rekreasyon için 31 kadın-28 erkek öğrencilerden 

seçilecektir. Herhangi birinin dolmaması hâlinde diğer kontenjandan kaydırma yapılabilecektir. 

Tek sayılı kontenjanların paylaştırılmasında daima kadın öğrencilerin lehine hesaplama yapılır. 

• Antrenörlük Eğitimi %50 burslu öğrenim bedeli 30.000 TL (otuz bin TL [KDV Dahil 

Değil]) olacaktır. 

• Spor Yöneticiliği %50 burslu öğrenim bedeli 30.000 TL (otuz bin TL [KDV Dahil Değil]) 

olacaktır. 

• Rekreasyon %50 burslu öğrenim bedeli 30.000 TL (otuz bin TL[KDV Dahil Değil]) 

olacaktır. 



%100 ve %50 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine özel yetenek sınavına girmiş diğer 

öğrencilerden puan sırasına göre kayıt yapılabilecektir. Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır. 

Olimpik branşlarda millî sporculara, Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girmiş ve lisanslı olarak 

elit düzeydeki performans sporcularına değerlendirmede mütevelli heyetinin ve Rektörlüğün 

belirleyeceği ayrıcalıklar tanınabilir. Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve burs kazanma 

önceliğine göre yerleştirileceklerdir.  

SINAVIN UYGULANMASI 

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır. 

Koordinasyon Parkuru: Altı bölümden oluşur. 

Aday fotoselin giriş kapısından geçerek sınava başlar: 

 

 
 

PARKUR ÖLÇÜLERİ:  
 

➢ Başlangıç noktası ile jimnastik minderi arasında ki mesafe 50 cm’dir. 

➢ Aday 2 metre uzunluğunda olan jimnastik minderinden takla atarak 1. istasyonu tamamlamış 

olur. 

➢ Jimnastik minderinin bitişinden itibaren slalom çubukları arasındaki mesafe 3,5 metredir. 

➢ Aday, 1’er metre aralıklarla dizilmiş 5 adet slalom çubukları arasından geçiş yaparak 

2.istasyonu tamamlamış olur. 

➢ Slalom ile denge aleti istasyonun arasında ki mesafe 4 metredir. 

➢ Aday 4 metre uzunluğunda 20 cm yüksekliğindeki denge aleti üzerinden koşarak ya da 

yürüyerek geçer ve 3. İstasyonu tamamlamış olur. (Denge aletinin ön ve arka kısmı başlangıcı ve 

bitişi bantlar ile sınırlandırılmıştır.) 

➢ Denge aletinin bitişinden itibaren çapraz slalomların başlangıcı arasında ki mesafe 3,5 

metredir. 

➢ Çapraz huniler arasındaki mesafe 3 metredir. Yatay sıradaki huniler arasındaki mesafe 4,5 

 



metredir. 

➢ 7.Huni dönüşünden itibaren engel geçişi istasyonun arasında ki mesafe 5,5 metredir. 

➢ Aday, 40 cm yüksekliğinde olan birinci engelin üstünden sıçrar, 110 cm yüksekliğindeki ikinci 

engelin altından geçer, 40 cm yüksekliğindeki üçüncü engelin üzerinden sıçrar ve 5. İstasyonu 

tamamlamış olur. 

➢ Engel geçişleri arasında ki mesafe 1,5 metredir. 

➢ Engel geçişi istasyonun bitişinden itibaren jimnastik tahtası arasında ki mesafe 4 metredir. 

➢ Aday 3 metre uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindeki jimnastik tahtası 

üzerinden sıçrar. Erkeklerde 7 / kadınlarda 5 olmak üzere çift sıçrama ile 6. istasyonu tamamlar. 

➢ Jimnastik tahtası istasyonun sonundan itibaren bitiş arasında ki mesafe 6 metredir. 

 

 

 

İSTASYON BİLGİLERİ  

 

1. İSTASYON 

 
Düz Takla: Aday, jimnastik minderinde kurallara uygun olarak ense ve iki omuzu yere temas 

edecek şekilde öne düz takla yapacaktır. Parkur parça bütünlüğü bozulduğunda aday parça 

bütünlüğünü sağlayıp sınava devam edecektir 

  2. İSTASYON 

Düz Slalom: Aday, 1’er metre aralıklarla dizilmiş 5 adet slalom çubukları arasından geçiş yapar. 

Aday istasyona sol taraftan (işaretli alandan) girmek zorundadır. Parkur parça bütünlüğü 

bozulduğunda aday parça bütünlüğünü sağlayıp sınava devam edecektir 

   3.İSTASYON 

 

Denge Aleti: Aday, 4 metre uzunluğunda 20 cm yüksekliğindeki denge aleti üzerinden koşarak 

ya da yürüyerek geçecektir. Denge aleti üzerinde belirlenmiş alanlara (başlangıç çizgisinin 

öncesi, bitiriş çizgisinin sonrası) basmak şartıyla istasyonu tamamlar. Denge aletinin herhangi 

bir noktasından düşen aday en son temas ettiği noktadan tekrar denge aleti üzerine çıkarak 

istasyona devam edecektir. Denge aletinin ön ve arka kısmı (başlangıcı ve bitişi) bantlar ile 

sınırlandırılmıştır. Parkur parça bütünlüğü bozulduğunda aday parça bütünlüğünü 

sağlayıp sınava devam edecektir. 

 

4.İSTASYON 

 

Çapraz slalom: Çapraz sıralanmış yedi slalomu devirmeden koşarak geçmek. Slalomların 

belirlen çizgilerden tamamının çıkması veya devrilmesi durumunda Parkur parça bütünlüğü 

bozulduğunda aday parça bütünlüğünü sağlayıp sınava devam edecektir. 

 

5.İSTASYON 

Engel Geçişi: Aday, 40 cm yüksekliğinde olan birinci engelin üstünden sıçrar, 110 cm 

yüksekliğindeki ikinci engelin altından geçer, 40 cm yüksekliğindeki üçüncü engel üzerinden 

sıçrar ve istasyonu tamamlar. Parkur parça bütünlüğü bozulduğunda aday parça 

bütünlüğünü sağlayıp sınava devam edecektir. 

 



6.İSTASYON 

Jimnastik Tahtası: Aday, 3 metre uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindeki 

jimnastik tahtasının yanına gelerek (sağ/sol yön farketmeksizin) sıçrar. Erkeklerde 7 / kadınlarda 

5 olmak üzere çift sıçrama ile tamamlar. Kadınlar ve erkekler jimnastik tahtasını belirtilen 

sayılarda yapmak zorundadır. Parkur parça bütünlüğü bozulduğunda aday parça 

bütünlüğünü sağlayıp sınava devam edecektir. 

 SINAV İTİRAZLARI 

İtirazlar Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sınav komisyonuna yazılı olarak 

yapılacaktır. Adayların itirazları aynı gün içerisinde değerlendirilecektir. Yapılan itirazlar 

komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde aynı gün planlanan sınavların sona 

ermesinden sonra adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra 

yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz ücreti 250 TL’dir. (İtiraz, haklı bulunursa ücret 

iade edilir.) 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim 

çerçevesinde, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde 

Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. 

Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek Listesi 

açıklanacak ve sırayla kontenjan açığı kadar aday (kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan 

kontenjan açığı kadar) yedek listesindeki sıradan kazananların kayıtları yapılacaktır. 

Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri 

üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün kayıt 

hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir. 

Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler 

kayıt haklarını kaybederler. 

Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav 

sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez. 

 

 

 
 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ… 


