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ÖNSÖZ 

Sevgili Adaylar, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından itibaren sürekli büyüyerek, eşsiz güzellikteki 
mimarisi ve modern teknolojiyle donatılan yerleşkesi ile gelişimini büyük ölçüde tamamlamış gelişmiş ve çağdaş bir 
üniversitedir. Üniversitemiz insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş 
nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda 
yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaç 
edinmiştir. Bugün üniversitemiz, fiziki yapılanması, sahip olduğu tesisleri, sunduğu, sosyal, kültürel ve sportif 
imkânları, sürekli kendilerini yenileyen öğretim elemanları vasıtasıyla nitelikli eğitim-öğretim veren çağdaş bir 
üniversite haline gelmiştir. 

RTEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2012 yılında kurulmuş ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
Spor Yöneticiliği Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına başlanmıştır. 30 Nisan 2021 tarihinde 3940 
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak RTEÜ Spor Bilimleri Fakültesi 
açılmıştır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere 4 
bölüm ve 4 Anabilim dalını barındırmaktadır. 

Özel Yetenek Sınavı ile ilk kez 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü’ne, 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılında da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne öğrenci alımına başlanmıştır. 2022-2023 
Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne beşinci kez, Spor 
Yöneticiliği Bölümü’ne ise sekizinci kez öğrenci alınacaktır. 

Üniversitemiz spor eğitimine büyük önem vermekte, çağdaş spor eğitiminin gerektirdiği kurumsallaşmaya 
dönük çalışmaları her geçen gün artan bir tempoda ortaya koymaktadır. 

RTEÜ Spor Bilimleri Fakültesi, ilimiz ve bölgemizde spor kültürünü yaygınlaştırma, ulusal ve uluslararası 
düzeyde spor bilincini oluşturma ve insan gücü kaynaklarının istihdamını sağlama gibi birçok görevi üstlenmektedir. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü’nü seçerken ülkemiz ve toplumumuzda 
nitelikli spor eğitimcileri ve yöneticileri olmaya adaysınız. Fakültemizin sunduğu imkânlar ve öğretim 
elemanlarımızın yönlendirmesiyle ileride iyi birer spor eğitimcisi/yöneticisi olarak birçok başarıya imza atacağınıza 
inanıyorum. 

Sevgili öğrenciler yükseköğrenim görmek için üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesine müracaat etmiş 
bulunuyorsunuz. İmkânlarımız ölçüsünde belirlediğimiz kontenjanlarımıza yerleştirilecek öğrencilere spor eğitimi 
verilecektir. 

Sınavlara katılan adayların sporculuk düzeyi puanlanıp, koordinasyon testine alınacaklardır. İlan edilen 
kontenjan sayısı kadar aday elde ettikleri derecelere göre belirlenip, öğrenci olarak fakültemize girmeye hak 
kazanacaktır. 

Sınavda tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu 
kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önemlidir.  

Özel Yetenek Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. 

 

 

 

       Prof. Dr. Arslan KALKAVAN 

                         Dekan 
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ADRES 

Öğrenci kayıtları ve sınavlar Rize, Fener Mahallesi’nde bulunan Zihni Derin Yerleşkesi içindeki Spor 
Bilimleri Fakültesi Salon/binasında yapılacaktır. 

 

Telefon:  0464 223 69 70 den 1600, 1732 

Faks:  0464 223 69 70 

E-Posta:  sporbilimleri@erdogan.edu.tr 

Web Sayfası: http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/ 

 

ADRES:  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Zihni Derin Yerleşkesi, 
53100, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE 

 

Harita 1: RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi 

 
Zihni Derin Yerleşkesi  Yaklaşık 5 Km.   İl Merkezi 
(Fener Mahallesi) 

 

 
 

mailto:sporbilimleri@erdogan.edu.tr
http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/
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A. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun 16.04.2012 
tarih ve 3079 sayılı kararı ile 02.05.2012 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak kurulmuş ve 30 Nisan 2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nın 3940 sayılı kararıyla Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere 4 bölüm ve bu bölümlerin içinde 4 anabilim 
dalı programı yer almaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor 
Yöneticiliği Bölümü’ne öğrenci alımı yapılmaktadır. 

Özel Yetenek Sınavı ile 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü’ne, 2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılında ise Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne ilk kez öğrenci alımına başlanmıştır.2022-2023 
Eğitim Öğretim yılında, Özel Yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne beşinci kez, Spor 
Yöneticiliği Bölümü’ne sekizinci kez öğrenci alınacaktır. 

Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor alanında, 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Öğr. Görevlisi, 3 
Arş. Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİMİ 

Prof. Dr. Arslan KALKAVAN  Dekan 
Doç. Dr. Utku IŞIK   Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Recep Fatih KAYHAN  Dekan Yardımcısı 
Adem BAL    Fakülte Sekreteri 
 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULU 

Prof. Dr. Arslan KALKAVAN  Dekan 
Prof.Dr. İstiklal Yaşar VURAL  Üye (Prof. Temsilcisi) 
Prof.Dr. Fatih İSLAMOĞLU  Üye (Prof. Temsilcisi) 
Prof.Dr. Gökhan ABAY   Üye (Prof. Temsilcisi) 
Doç. Dr. Utku IŞIK   Üye (Doçent Temsilcisi, Dekan Yardımcısı) 
Doç. Dr. Hayri AYDOĞAN   Üye (Doçent Temsilcisi, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI  Üye (Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR Üye (Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi) 
Adem BAL    Fakülte Sekreteri (Raportör) 
 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU 

Prof. Dr. Arslan KALKAVAN  Dekan 
Prof.Dr. İstiklal Yaşar VURAL  Üye (Prof. Temsilcisi) 
Prof.Dr. Fatih İSLAMOĞLU  Üye (Prof. Temsilcisi) 
Prof.Dr. Gökhan ABAY   Üye (Prof. Temsilcisi) 
Doç. Dr. Utku IŞIK   Üye (Doçent Temsilcisi, Dekan Yardımcısı) 
Doç. Dr. Hayri AYDOĞAN   Üye (Doçent Temsilcisi, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI  Üye (Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı) 
Adem BAL    Fakülte Sekreteri (Raportör) 
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B. BÖLÜMLER 

Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ile Rekreasyon 
Bölümleri’nden oluşmaktadır (Şu an Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği programlarına öğrenci 
alımı yapılmaktadır). Bu bölümlerden dört yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
kamu ve özel okullarında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatlarında, spor 
federasyonlarında, bünyesinde spor işletmesi ya da bölüm bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe 
faaliyetleri bulunan otel ve tatil köyü gibi işletmelerde, spor kulüplerinde, belediyelerde, kulüp statüsü dışında kalan 
cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan spor salonlarında, 
engellilerin sportif faaliyetlerinde, spor sağlık alanlarında çalışma imkânları bulmaktadırlar. 

1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı, ülkemizin spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli 
beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, 
ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, diğer orta dereceli okullar ve Üniversitelerde, Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, 
sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev 
alabileceklerdir. Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve 
uygulamalara yer verilir. 

2. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmektir. Mezunlar, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına 
uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor 
salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin 
organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel 
yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve 
uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm mezunları pedagojik formasyon 
eğitimi almaları durumunda öğretmenlik hakkı da kazanmaktadırlar. Programda spor işletmeciliği, yönetim ve 
organizasyon, spor hukuku, iletişim, pazarlama ve uygulamalı alan ders ve konularına yer verilir. 

3. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan eğitimcileri yetiştirmektir. Bölüm 
mezunları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak 
çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesinde ve 
organizasyonlarda görev alabilirler. Bölüm mezunları pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda öğretmenlik 
hakkı da kazanmaktadırlar. Programda hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar 
ile spor bilimlerindeki teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. 

4. REKREASYON BÖLÜMÜ 

Rekreasyon Bölümü’nün amacı, boş zamanlarda rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına 
göre etkinlik programları planlayabilen bireyler yetiştirmek, tatil merkezlerine, özel spor tesislerine ve gençlik 
merkezlerine rekreasyon eğitmeni, uzmanları yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim vermektir. Yetiştirilen rekreasyon 
eğitmenleri ve uzmanları ile devletimizin spor politikası olan ve anayasamızın 58. ve 59. maddelerinde de yer 
verilen, sporu kitlelere yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, tesislerin etkin işletilmesi ve spor programlarının 
oluşturulmasını sağlamak, amacıyla Rekreasyon Eğitmeni ve Uzmanları yetiştirmektir. Bölüm mezunları pedagojik 
formasyon eğitimi almaları durumunda öğretmenlik hakkı da kazanmaktadırlar. Programda Rekreasyon Liderliği, 
Sportif rekreasyon planlaması, yönetim ve organizasyon ve uygulamalı alan ders ve konularına yer verilir. 
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C. ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1: Bu Kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü’ne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile Uluslararası öğrenci alınmasına 
ilişkin esasları düzenler. 

a. Başvurma hakkına sahip adaylar 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla adaylardan; 

a) Yabancı uyruklu olanların, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca 
aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan 
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk 
Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.), 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift 
uyrukluların, 

ç) 1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise 
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını 
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) , 2- 01/02/2013 
tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) 
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir 
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 

b. Başvuru hakkına sahip olmayanlar 

1. TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,  

2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar 
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 
sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

3. Başvuru şartlarının 3. Maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan Doğumla ilk uyruğu TC olan çift 
uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını 
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL 
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, 

6. Eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları kabul edilmez.  

Madde 2: Kılavuz Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği 
Bölümü’ne giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav 
sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 
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2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Madde 3: Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Rektörlük   : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 
Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu : Rektör, Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı ve  
     Fakülte Dekanından oluşur. 
Sınav Komisyonu   : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Spor Bilimleri  

Dekanlığınca belirlenir. 
RTEÜ    : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
YÖS    : Uluslararası Öğrenci Sınavı 
YP (Yerleştirme puanı)  : Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 
 

3. SINAV KURULLARI 

Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir. 

a. Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu 

Madde 4: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Dekan yardımcıları ve ilgili bölüm başkanlarından oluşur. 

b. Sınav Komisyonu 

Madde 5: Özel Yetenek Sınav Komisyonu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, 
Dekan yardımcıları ve ilgili bölüm başkanlarından oluşur. 

Görevleri şunlardır; 

a- Adayların özel yetenek giriş sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi. 

b- Gerektiği hallerde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak. 

c- Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi. 

c. Sınav Yürütme Kurulu 

Madde 6: Sınav Yürütme Kurulu; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca 
belirlenen kurul tarafından yürütülür. Görevleri şunlardır; 

a- Sınavların başlangıcından sonuna kadar sınavla ile her ilgili türlü kararı almak ve yürütülmesini sağlamak. 

b- Sınav düzenleme komisyonu kararı ile gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak. 

c- Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve temini. 

d- Jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yürütülmesi. 

e- Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt komisyonlar oluşturma ve görevlendirme. 

f- İhtilaf durumunda sınav düzenleme komisyonu sorumlu ve yetkilidir. 

c. İtiraz Kurulu 

Madde 7: İtiraz Kurulu Sınav Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir. 

Kurulun görevleri jüri kararları hariç sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır.  

Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için, dilekçesine banka dekontu ekleyerek yazılı olarak Fakülte 
sekreterliğine başvurur. Ücretin ödenmediği durumlarda itirazlar dikkate alınmaz. 

Sınavla ilgili itirazlar 250 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak fakülte sekreterliğine yapılacaktır. Aday itirazını 
ilgili sınavın bitimine kadar yapmak zorundadır. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

Not: Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için öncelikli olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Şubesi TR560001002313465810865016 nolu hesabına 250 
TL yatırarak, üzerinde “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti” ibaresi bulunan dekontu alacaktır. 
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d. Yürürlük 

Madde 8: Bu kılavuzun yürürlüğe girmesi; 

a- Bu kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile yürürlüğe 
girer. 

b- Bu kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

c- Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Sınav Üst Kurulu yetkilidir. 
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4. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

4-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 10:00 da Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda başlayacaktır.  

 

5. KONTENJANLAR 

Program       Kontenjan 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı (Kız + Erkek):  05 Kişi 

Spor Yöneticiliği Bölümü (Kız + Erkek):    05 Kişi 

Toplam:        10 Kişi 

 

6. SINAV PUANLARININ KATKI YÜZDESİ 

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümüne Özel Yetenek 
sınavı ile alınacak aday öğrencilerin sınav puanı aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı Katkısı:  %50 

 Koordinasyon Parkuru   % 35 

 Bilim-Mülakat Sınavı  %65 

Mezuniyet ve YOS Puanı Katkısı  % 50 

 Lisans Mezuniyet:  %70 

YOS Sınavı   %30 

 

7. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA KURALLARI 

Özel yetenek Sınavında Adaylar önce Koordinasyon Parkuruna katılacaklardır. Adaylar daha sonra bilim-
mülakat sınavına alınacaklardır. 

Adaylar sınava, kendilerine verilen göğüs numaraları ile katılmak zorundadır. Adayların göğüs numaraları ön 
kayıt bitimini takip eden günde RTEÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin internet sayfasından ilan edilecektir. Sınav giriş 
sırasını kaçırıp geçerli bir mazereti (emniyet, jandarma, sağlık kuruluşu raporları gibi) bulunmayan adaylar kesinlikle 
sınava alınmayacaktır. 

Adaylar, sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaklardır. 

Adaylar sınav günü verilen göğüs numaralarını parkura giriş sırasında (giysilerinin göğüs kısmında açıkça 
görülecek şekilde) takmak zorundadır. Göğüs numarası olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve 
komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan, sınav sırasında üniversite tesislerine veya araç 
gereçlerine kasıtlı olarak zarar veren adaylar sınav komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilecek, hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

Aday parkurdaki hata uyarısı için itirazını sınav komisyonuna yazılı olarak yapar. Aday itirazını sınavını 
bitirdikten sonra bir saat içerisinde yazılı olarak bizzat yapmak zorundadır. Zamanında yapılmayan veya ücreti 
yatırılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır. 
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8. BECERİ KOORDİNASYON PARKURU 

Beceri-Koordinasyon parkuru; adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir testtir. Spor salonunda 
hazırlanan parkur için belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış tekniği ile başlanacak ve parkuru tamamlama süreleri 
bilgisayar destekli fotosel ile ölçülecektir.  

Beceri-Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama derecesi saniye 
olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Beceri-Koordinasyon sınavı şekil-1'de belirtilen parkurda aşağıda belirtilen 
kurallar çerçevesinde yapılacaktır. 

a) Aday işaretle yüksek çıkış tekniği ile belirlenen çizgi gerisinden başlar, 

b) Aday minder üzerinde öne takla atar ve ayağa kalkar, 

c) Aday belirlenmiş alanda 3600 burgu dönüşü yapar, 

d) Aday 1.10 m aralıklarla dizili 5 engeli geçer (Aday 1. 3. ve 5. engellerin üstünden (40 cm), 2. ve 4. engellerin 
altından (90 cm) geçmek zorundadır). 

e) Aday işaretli yerlerde bulunan 2 kasa içindeki kırmızı ve siyah renklerdeki 2 topu farklı kasalara taşır. Aday 
sırası ile; 1. kasadaki kırmızı topu 2. kasaya, sonra 1. kasadaki siyah topu 2. kasaya, sonra 2. kasadaki kırmızı 
topu 1. kasaya, son olarak da 2. kasadaki topu 1. kasaya taşır. Aday topları kasaların içine bırakmak 
zorundadır. 

f) Aday kasa içinde bulunan hentbol toplarından birisiyle duvardaki kare hedefe (Zeminden 150 cm yükseklikte 
1 x 1,5 m. ebadında) tek ya da çift elle 3 kez isabetli atış yapar ve tutar. Her bir atışın geçerli olabilmesi için 
hedeften dönen topun tutulması gerekmektedir. Atışlar sırasında ayak çizgiyi geçmeyecektir. Hedefe atış 
sırasında top elden kaçırılırsa aynı top yakalanmaya çalışılmadan kasadan yeni bir top alınarak kalınan 
yerden devam edilir. Aday son atıştan sonra topu kasanın içine koymak zorundadır. 

g) Sonra aday, 30 cm. yüksekliğindeki bank üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve sola sıçrama yapar. Aday 
başlangıç pozisyonunda ilk sıçramaya istediği yönden tek ayakla başlayabilir. Her bir sıçramada iki ayak yere 
temas etmeden ikinci sıçrama yapılamayacaktır. 

h) Daha sonra aday, 1 m. aralıklarla dizili slalom çubukları arasından slalom koşusu yapar. Aday engelleri elle 
çekip-iterse veya slalom sırasını atlarsa geri dönerek hatayı yaptığı yerden itibaren parkura devam eder. 
Engellerin düşmesi veya işaretli yer dışında çıkması durumunda bu hata olarak değerlendirilir. Aday hata 
yaptığı noktadan itibaren istasyonu tekrar yapmalıdır. 

9. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİNE AİT ÖNEMLİ NOT 

Aday Beceri-Koordinasyon parkurunda 2 hak verilecektir. Parkurda elde edilen en iyi derece karşılığı puan 
değerlendirmeye alınacaktır. Adayların derecelerinin puana dönüştürülmesi tablo 1’e göre yapılacaktır. 

Adayın yaptığı en iyi derece esas alınacaktır. 

Aday isterse ikinci hakkını kullanmayabilir. 

Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir.  

Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun tekrarı yapılacaktır. 

Hata ikazlara uymayan ve düzeltilmeyen her bir hata için parkur derecesine bir ceza (iki saniye) ilave 
edilecektir. Aday parkurda aldığı iki cezadan sonra üçüncü cezayı alırsa, bir istasyonu yapmazsa, kasıtlı olarak üst 
üste iki den çok parkur hatası yaparsa; adaya bu parkur hakkından diskalifiye edilerek sıfır (0) puan verilecektir. 

Adayın bu testten elde ettiği en iyi derece karşılığı puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Sınav komisyon başkanı tarafından Beceri-Koordinasyon Parkurunu tamamlayan adaya parkur derecesi imza 
karşılığı verilecektir.  
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Şekil 1: Koordinasyon Parkuru
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10. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARIN HESAPLANMASI 

Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı Katkısı:  % 50 

Mezuniyet ve YÖS Puanı Katkısı % 50 

Not: Özel Yetenek Sınavından en az 50 Puan almak zorunludur. 50 Puanın altında alan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. PROGRAMLARA YERLEŞTİRME 

Bölümlere öğrenci yerleştirmesi bu kitapçıkta belirlenen esaslar dâhilinde Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı’nca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır. 

Programlara belirtilen kontenjan sayısı kadar kadın ve erkek öğrenci yerleştirilecektir. Sınav sonucunda 
kazanan asil adayların dışında kontenjanların en az iki katı kadar yedek aday ilan edilecektir. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde; öncelikli olarak Özel Yetenek Sınavı puanına sonra mezuniyet 
ortalamasına ve en son olarak da YÖS puanı yüksekliği dikkate alınacaktır. 

Asil ve yedek listesinden kesin kayıt hakkı kazanan aday süresi içerisinde kaydını yaptırmadığı takdirde kayıt 
hakkını kaybedecek ve yedek listelerinden de çıkartılacaktır. 

12. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Sınav sonunda kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı’nca belirlenen bir tarihte Üniversitemiz web sayfasında (www.erdogan.edu.tr/), 
(http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/) ve Zihni Derin Yerleşkesi’nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi’nde ilan edilir. 
Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz. 

Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edilmesini takip eden günün mesai saatleri içinde Fakülte 
Dekanlığı’na şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır. 

 

13. KESİN KAYIT 

Sınavı kazanan adayların kayıtları RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca akademik takvimde belirtilen 
tarihleri arasında yapılacaktır.  

Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar RTEÜ, Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilerek 
en yüksek YP puanı bulunan yedek adaylardan başlanarak programın kontenjanı doluncaya kadar yerleştirme 
yapılacaktır. 

Asil veya yedek listeden programa kayıt hakkı kazanan aday belirtilen tarihler arasında kesin kayıt 
yaptırmadığı takdirde, kayıt hakkını kaybeder. Yerine ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilir.  

 

14. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. Lise Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti), 

2. Onaylı Kimlik Belgesi ve Pasaportun fotokopisi (2 adet), 

3. İkametgâh belgesi, 

4. Vesikalık Fotoğraf (6 adet): Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6 ebadında 
vesikalık fotoğraf (bayanlar düzgün bir kıyafetle çekilmiş resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf, Erkekler 
sakalsız, gömlek ve kravatlı resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf). 

http://www.erdogan.edu.tr/
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5. Sağlık Raporu: (“Spor Bilimleri Fakültesine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca 
Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu. 

Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadığı halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını 
yaptırmış olan adayın bu durumu, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, sınavları geçersiz 
sayılacak, okul ile ilişikleri derhal kesilip haklarında kanuni işlem yapılacaktır. 
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15. BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU DERECELERİ 

Tablo 1; Beceri-Koordinasyon Parkuru Derece ve Puan Tablosu 
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