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Fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi yüksek, sağlık ve spor bilincine sahip, yaratıcı 

ve üretken bireylerinden oluşan bir toplum yaratılmasında rol alacak liderlerin yetiştirilmesi 

hedefi ile yola çıkan bölümümüz, 1999 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak 

kurulmuştur.  Bu hedef doğrultusunda bölümümüzde, dinamik, üretken, genç ve alanında 

uzman kadrosu ile geleceğin rekreatif spor tesisi yöneticisi, spor animatörü, spor bilimcisi, 

fitnes lideri, uzmanı ve antrenörü olarak çalışabilecek bireyler yetiştirilmektedir. Mezun spor 

bilimciler, geniş bir meslek yelpazesinde, popülerliği ve istihdam ihtiyacı giderek artan 

alanlarda iş bulabilmektedir.   

Araştırmaya, üretmeye, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin bütünlüğüne dayanan,  

sürekli güncelleştirilen eğitim programı ve son teknoloji ile donatılmış modern tesisleri ile 

bölümümüz, ülkemizin Spor Bilimleri ve Rekreasyon alanında önde gelen eğitim 

kuruluşlarındandır. Mezunlarımız, sporcu performans değerlendirmesi yapabilecek ve değişik 

spor branşlarında maç analisti olarak çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Hedefler 

kapsamında, öğrencilerimize Üniversitemiz bünyesinde bulunan Gölbaşı ve Kızılcahamam 

Patalya Otellerinde, Sporcu Performans Laboratuarında uygulamalı eğitimin yanısıra, 

yabancı dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca...) eğitimi de sunulmaktadır. 

Spor Bilimleri Bölümü programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve İlgili Özerk Federasyonlar tarafından uzmanlaştıkları 

alanlarda uygun kademe Antrenörlük Belgesi ve istekleri doğrultusunda, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programını tamamlayarak Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni unvanı almaya hak kazanırlar. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca, dersler kapsamında 

ve dışında organize edilen eğitim faaliyetleri ile Cankurtarma, İlk Yardım, Step, Dalgıçlık ve 

değişik spor branşlarında hakemlik ve antrenörlük sertifikalarının öğrencilere sağlanması 

Spor Bilimleri Bölümü’nün amaçları arasında yer almaktadır. 

Bölüm programını başarı ile tamamlamak, hem fiziksel ve hem de zihinsel yetenek 

gerektirmektedir. Bu nedenle katılacağınız bu sınavda fiziksel ve zihinsel yeteneğin test 

edilmesi amacı ile fiziksel performans testleri, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Puanı ve 

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) belirli oranlarla yer almaktadır. Birbirinize eşit 

fırsatlarda yarışacağınız bu sınavda hepinize başarılar dileriz. 

 

     Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

2015 – 2016 eğitim-öğretim yılında uygulanacak Özel Yetenek Sınavı sonucunda 

bölümümüze 24 burslu (3 % 100, 4 %50 ve 17 %25) ve 2 burssuz olmak üzere toplam 26 

öğrenci alınacaktır. 

 

KAYIT VE SINAV TAKVİMİ 
 

26 Ağustos 2015 
Beceri-Koordinasyon Testi, 13.00–15.00 Saatleri Arasında Denemek 

İsteyen Adaylar İçin Açılacaktır  

27 – 28 Ağustos 2015 
Özel Yetenek Sınavı (Beceri-Koordinasyon Testi – 27 Ağustos 2015) 

Özel Yetenek Sınavı (20 metre Mekik Koşusu – 28 Ağustos 2015) 

29 Ağustos 2015 Sınav Sonuçlarının İlanı (saat: 09:00 itibariyle) 

31 Ağustos–02 Eylül 2015 Kesin Kayıtlar (Asiller) 

03 – 07 Eylül 2015 Kesin Kayıtlar (Yedekler) 
28 Eylül 2015 Derslerin Başlaması 

 
SINAV SAATİ 

 
27 – 28 Ağustos 2015 tarihinde Bağlıca Kampüsü’nde yapılacak olan Özel Yetenek 

Sınavı Saat 9:30’da başlayacaktır. Sınav saati dilimlerinde ilgili sınava gelmeyen/gelemeyen 

ya da sınavı tamamlayamayan adaylar elenecek ve hak kaybına uğrayacaktır. 

 
DİKKAT: Başvurular sırasında adaya sınav giriş kimliği ve göğüs numarası 

verilecektir. Aday fotoğraflı sınava giriş kimliği, göğüs numarası ve pasaport, nüfus 
cüzdanı, ehliyet gibi geçerli özel kimlik belgesi olmadan sınava alınmayacaktır. 

 
 

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER 
 

Sınavda adaylara genel sportif yeteneği değerlendirmek amacı ile motorsal özelliklerin 

test edileceği 2 ayrı test uygulanacaktır. Uygulanacak testlerin ağırlıkları ve uygulanacakları 

yerler aşağıda belirtilmiştir. 

 
TESTLER % AĞIRLIK YER 

20 metre Mekik Koşusu %50 Başkent Üniversitesi Spor Salonu 
Beceri-Koordinasyon Testi %50 Başkent Üniversitesi Spor Salonu 
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SINAVDA UYGULANACAK TESTLERİN AÇIKLANMASI 
 

I. TEST 
 

Beceri ve Koordinasyon Testi 
 

Adayların zamana karşı yarışarak beceri parkurunu tamamlaması prensibine dayanır. 

Her adayın iki test hakkı vardır. Test sonucunda iki denemeden daha iyisi dikkate alınır. Test 

sonucu adayın giriş kartına yazılır ve kendisine bildirilerek imzalanır.  

 

Beceri parkuru toplam 5 aşamadan oluşmaktadır. Beceri parkurunda yer alan aşamalar 

sırasıyla aşağıda verilmiştir (Şekil 1). 

 
1. Zigzaglı Koşu 

2. Duvara Top Atıp Tutma (3 kez) 

3. Engeller Arasından Geçme 

4. Dengede Yürüme 

5. Bank Üzerinden Sıçrama (10 kez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Şekil 2: Beceri ve Koordinasyon Testi 
 
 
 
 

Şekil 1: Beceri ve Koordinasyon Testi 
 

I. Aşama: Zigzaglı Koşu 
 
Adaylar fotosel arasından geçtikten sonra, 1m. aralıklı olarak yerleştirilmiş olan 6 adet 

dikme arasında slalom koşarak parkura başlar. 
 

2 m  

6 m  

1.5m  

1 m  

3.5 m  
3 m  

2 m  

3 m  
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II. Aşama: Duvara Top Atıp Tutma 
 

Koşu sonrasında aday önceden bir kutunun içine yerleştirilmiş olan iki adet basketbol 
topundan birisini alır. Duvara 3 m. mesafe uzaklıktaki çizginin gerisinde durarak, çift el ile, 3 
kez basketbol topunu duvara atar ve tutar. İkinci top, herhangi bir nedenle birinci topu 
tutamayan adayın zaman kaybını önlemek amacıyla konulmuştur. Aday topu tutamadığında 
ya da parkur dışına kaçırdığında ikinci topla atışa devam edebilir. Önemli olan adayın topu 
atıp tutma sayısının 3’e tamamlanmasıdır. 3 atıştan sonra aday topu tekrar kutuya koyup diğer 
aşamaya geçer. 
 
 

III. Aşama: Engeller Arasından Geçme 
 

Bu aşamada aday 1.5 m aralıklarla yerleştirilmiş olan 3 engeli aşmak zorundadır. Birinci 
engelin (68 cm) üzerinden, ikinci engelin (84 cm) altından ve üçüncü engelin (68 cm) 
üzerinden geçer. Hatalı geçiş veya engelin düşmesi durumunda aday engeli tekrar yerine 
koyup, kaldığı yerden hareketi tekrarlar. 
 

IV. Aşama: Denge Aletinden Geçiş 
 

Aday 75 cm yüksekliğindeki denge aletini boydan boya yürür. Aday denge aletinden 
düşerse başa dönmez ve düştüğü yerden tekrar denge aletinin üzerine çıkarak devam eder. 
Denge aletinin başlangıcında ve bitişinde kırmızı şeritler bulunmaktadır. Bu aşamanın 
tamamlanabilmesi için, aday, denge aletinin başlangıcında bulunan şeridin gerisine ya da 
üzerine ve denge aletinin bitişinde bulunan şeridin üzerine ya da ilerisine basmak 
durumundadır. 
 

V. Aşama: Bank Üzerinden Sıçrama 
 

Aday bu aşamada bir bankın (45 cm yüksekliğinde) üzerinde 5 kez sola 5 kez sağa, çift 
ayak, toplam 10 sıçrama yapar ve bankın sonuna ulaşarak parkuru tamamlar. Aday 
sıçramaları eksik yapması durumunda uyarılır ve tamamlaması söylenir. Sıçramaları 
tamamlayan aday, koşarak bitiş fotoselinin önünden geçer. 

Parkurun başında ve sonunda yer alan elektronik zaman sayacı adayın parkuru ne kadar 
sürede tamamladığını belirler. Sonuç adayın sınava giriş belgesine yazılır ve imzalanır. 

 
II. TEST 

 
20 m Mekik Koşusu Testi 

 
Bu test, 20 metre uzunluğundaki düz ve doğrusal bir kulvarda, koşu temposunun sinyal 

üretici elektronik bir cihaz yardımı ile ayarlandığı ve kişinin iki uç arasında,  aynı hat 
üzerinde çift yönlü olarak, sinyal sesine uygun bir koşu temposuyla gidip gelmesini içerir. 
Adayların koştukları her 20 m bir mekik olarak kayıt edilir. Koşu hızı 8 km/h ile başlar ve her 
dakika 0.5 km/h artar. Koşu parkurunun her iki tarafında 20 m çizgilerinden içe doğru 2 
metrelik birer alan vardır. Sinyal sesi geldiğinde adayın 2 m çizgisini yakalamış olması ve 20 
m çizgisine temas ederek dönmesi gerekir. Ard arda 3 hata yapan adayın testi biter ve üçüncü 
hatasındaki 20 m kayıtlara geçmez. Testin başında adaylar kendilerine ayrılan kulvarların 
başında (20 m’lik kulvarın) hazır bulunurlar. Elektronik cihazdan ard arda gelen iki tek 
sinyalden (Hazır ol sinyali) hemen sonra gelen üçlü sinyal (Başla) ile koşuya başlarlar. Bir 
sonraki sinyal sesinde karşı taraftaki 2 m çizgisini yakalamış ve 20 metre çizgisine basarak 
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geri dönüp uygun tempoda koşularına devam etmeleri gerekir. Bu süreç, aday testi kendi 
isteğiyle bırakana veya üst üste üç hata yapana kadar aynı şekilde devam eder. Sinyal sesi 
geldiğinde adayın 2 m çizgisini yakalayamaması bir hata olarak kabul edilir. Aday hata 
yapmış olsa bile mutlaka 20 m çizgisine basarak koşusuna devam etmek zorundadır.  Testin 
sonlandırılmasına neden olacak hatalar ard arda yapılmış olmalıdır, hatalar ard arda 
yapılmamışsa test devam eder. Ard arda yapılan 3 hata testin sonlanması anlamına gelir. 
Üçüncü hatada durdurulan adayın son hatası düşülerek test sonucu kaydedilir. Adayın üst üste 
iki hata yaparak testi sonlandırması durumunda; yapılan iki hata test sonucuna dahil edilir.  
Adaylar bu teste bir kez girerler. Ancak teknik nedenlerden dolayı test skoru elde edilemeyen 
adaylara bir hak daha verilir (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2: 20 m Mekik Koşusu Testi 

 
 
Not: Mekik koşusu ve beceri parkuru uygulamalarında spor ayakkabısı ve spor kıyafeti 
giymek zorunludur.  
 
 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI 
  

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Yetenek sınavı sırasında, kızların ve erkeklerin fiziksel farklılıkları göz önüne alınarak, 
bu farkı ortadan kaldıracak şekilde istatistiksel yöntemler uygulanacaktır. Uygulanan 
istatistiksel yöntem sayesinde, kız ve erkek adayların birbirine karşı avantaj ve dezavantajlı 
olmaları mümkün değildir. Bu nedenle kız/erkek şeklinde ayrı ayrı kontenjan uygulaması 
yapılmayacaktır. Adayın programa kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olup olmadığını 
belirlemek üzere yerleştirmeye esas olan puan (YP) hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olan 
puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır: 
 
 

a. Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
b. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan 

türlerinin en yükseği) 
c. 2015-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

 
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 ve daha sonra da her 
aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.  
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Özel Yetenek Uygulama Sınavında Uygulanan Testlere ait Skorların Standart 
Puana (SP) (T puanı) Dönüştürülmesi: 

  

 

  
  

 

  
  

  

 
  
  
Ağırlıklandırılmış ÖYSP-SP’nin Hesaplanması 
 
Test skorları ÖYSP-SP’ye dönüştürüldükten sonra yukarıda verilen testlerle ilgili 

ağırlıklar kullanılarak aşağıdaki formül yardımıyla adayların yetenek sınavına ait ağırlıklı 
ÖYSP-SP’leri hesaplanır. 
  

  ÖYSP-SP = (0.5 x SBeceri) + (0.5 x SMekik)  
  

 Yerleştirmede Kullanılacak Puanın (YP)  Hesaplanması 
 
Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra yerleştirmeye esas olacak puan 

(YP), aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor/alan kol bölümü mezunları ve Spor alan/kol 
bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanacaktır.  

  
Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için: 

  
YP = (1,17 x ÖYSP-SP)  +  (0,11 x OBP*) + (0,22 YGS-P**) + (0,03 x OBP) 

  
Spor alan/kol bölümü mezunları dışında kalan adaylar için: 

  
YP = (1,17 x ÖYSP-SP)  +  (0,11 x OBP*) + (0,22 YGS-P) 
  
* OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puanlarından en yüksek olanı  
** YGS puanlarından en yüksek olanı 
  

Not: 2014-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile 
ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan 
programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya 
açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen 
adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

SayısıAday   
Toplamı   SkorlarıTest   

=Ortalama

1SayısıAday  
SayısıAday  

Karesinın  Toplamların  SkorlarınıTest  Toplamın  Karelerinin  SkorlarınıTest  
  tan

−

−
=SapmadartS

50 
   Ortalaması Dağılımının      Puan ÖYSP   Puanı ÖYSP   Adayın   

 x  10 SP) (ÖYSP   Puanı    Standart      +   
 

 
  
 

 − 
= − 

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 
ÖYSP 
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Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve ilk 
sırayı alan 26 aday sınavı kazanmış olacaktır. Sıralamada ilk 26 adaydan sonraki adaylar ise 
yedek olarak kabul edilecek, belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan öğrenci olursa puan 
sıralamasına göre yedek adayların kayıt hakkı olacaktır. Sınavda yerleştirme puanına göre 1., 
2. ve 3. sırada yer alan adaylara % 100; 4., 5., 6. ve 7. sırada yer alan adaylara % 50, 8. 
sıradan 24. sıraya kadar olan adaylara ise  %25 burs verilecek, 25. ve 26. sıradaki adaylar ise 
burssuz olarak bölüme yerleştirilmeye hak kazanmış olacaktır. 
 
 

 Sınava Katılan Milli Sporculardan: 
a. Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına, Balkan ve Akdeniz Oyunlarına 

katılıp ilk üç dereceye girmiş olanların Yerleştirme Puanlarına ek olarak 3 (üç) puan, 
b. Yukarıda belirtilen yarışmalara sadece katılmış olanların Yerleştirme Puanlarına ek 

olarak (iki) puan, 
c. Diğer herhangi bir uluslararası yarışmaya (yukarıda belirtilenler dışında) katılıp milli 

olanların (madalya kazanmış olanlar dahil) Yerleştirme Puanlarına ek olarak 1 puan 
(kulüpler arası ve ferdi yarışmalar dahil değildir) verilir. 

 
Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 

 
Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’ne kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ve 

yedek listede yer alan adayların listesi 29.08.2015 tarihinde Başkent Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı’nda ve web sayfasında ilan edilecektir. İlk 26 kişi arasında yer alan adaylar, 
Başkent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nda 31 Ağustos – 02 Eylül 2015 tarihleri arasında 
kayıt yaptıracaklardır. Asil listeden kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, asil aday kayıt 
süresi bitiminde puan sıralamasına göre kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday 
listesi ilan edilecek ve bu listedeki adaylar 03 – 07 Eylül 2015 tarihinde kesin kayıt 
yaptıracaklardır.  

 
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Öğretim Ücreti: 
 

Başkent Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2015 – 2016 ders yılında öğretim ücreti 
İngilizce hazırlık programı ve lisans programlar için yıllık 24.500 TL (% 8 KDV dahil)’dir. 
Ancak Spor Bilimleri Bölümü yetenek sınavında %100, %50 ve %25’lik burslar olması 
nedeniyle; %100 burs hakkı kazananlar ücretsiz, %50 burs hakkı kazananlar 12.250 TL ve 
%25 burs hakkı kazanan adaylar ise 18.375 TL ödeyerek; burssuz öğrenciler ise 24.500 TL 
ödeyerek kayıt yaptırabileceklerdir. Bu ücretlerin ilk taksiti kesin kayıt sırasında ikinci taksiti 
ise ikinci yarıyıl başında ödenecektir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla 
göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.  
 

Burslar: 
• Başkent Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere Başkent 

Üniversitesi tarafından sağlanan burs, öğretim ücretinin %100, %50 ve %25’ini 
kapsamaktadır. Burslar, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarılı olarak 
devam ettiği sürece sağlanacaktır.  

•  Burslar, lisans programlarında öğrencinin kaydının askıya alınmaması, iki defa disiplin 
cezası almaması, üç yarıyıl üst üste Genel Not Ortalaması’nın 2,00’ın altına düşmemesi 
koşuluyla devam eder. Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz. 
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• Her akademik yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ön lisans ve lisans 
programlarında akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerin 
ağırlıklı ortalaması) 3,50 ve daha yüksek olanlar ile lisansüstü programlarda her yarıyıl 
sonunda genel not ortalaması 3,90 ve daha yüksek olanlar ilgili yönetim kurulunca öncelik 
sırasına göre Başarı Bursu adayı olarak Rektörlük Makamına önerilir. Yukarıdaki 
koşulları sağlayan öğrenciler arasında Rektörlük Makamınca yapılacak değerlendirmeler 
sonucunda her programda başarı sıralamasına göre, sınıf mevcudunun ilk %10’una uygun 
görülen miktarda başarı bursu verilir.  
Başarı Bursu, önlisans / lisans öğrencileri için bursu aldığı akademik yıl, lisansüstü 
öğrenciler için ise bursu aldığı yarıyıl için geçerlidir. Bir öğrenci yukarıda belirtilen 
ölçütleri karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda “Başarı Bursu” alabilir. 

• Bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren önlisans ve lisans öğrencilerinden; Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu’nun katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik derecesi 
alanların öğretim ücretinin tamamı, ikincilik derecesi alanların %75’i, üçüncülük derecesi 
alanların %50’si karşılanır.  
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda branşında en 
üst ligde yarışarak birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin %75’i, ikincilik derecesi 
alanların %50’si, üçüncülük derecesi alanların %25’i karşılanır.  
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda branşında alt 
liglerde yarışarak birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin %25’i, ikincilik derecesi 
alanların ise %10’u karşılanır.  
Takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 
Uluslararası ve Ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; 
birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere Rektörlüğün değerlendirmesine 
göre belirlenen oranlarda başarı bursu verilir.  
Ayrıca, branşında faal olarak milli olan (son iki yıl) ve uluslararası yarışmalarda ülkemize 
derece kazandırmış (ilk üç), üniversitemize yeni kayıt yaptıracak önlisans ve lisans 
öğrencilerine, Rektörlük Makamınca %75 oranında başarı bursu verilir. Faal olarak milli 
olan (son iki yıl) ancak derecesi bulunmayan üniversitemize yeni kayıt yaptıracak önlisans 
ve lisans öğrencilerine Rektörlük Makamınca %25 oranında başarı burs verilir.  

• Spor Bursu, her akademik yılın başında Spor Merkezi Müdürlüğü’nce tespit edilen ve 
Rektörlük Makamınca onaylanan öğrencilere, ilk seferinde akademik yıl not ortalamasına 
bakılmaksızın bir akademik yıl için verilir. Bu şekilde teşvik bursu alan bir öğrenci, bursu 
kullandığı akademik yıl içinde veya sonrasında bir üst maddede belirtilen derecelerden 
herhangi birini yeniden alması halinde, akademik yıl not ortalamasının en az 2,00 olması 
koşuluyla, izleyen akademik yılda yeniden teşvik bursu almaya hak kazanır. Milli Sporcu 
bursu alan öğrencilerin bursları ise Milli sporculukları devam ettiği sürece ve akademik yıl 
not ortalamaları 2,00’den az olmadığı müddetçe devam eder. 

• Adayların ön koşullarını yerine getirip, farklı alanlarda hak ettikleri burs oranları 
toplamda %100’ü geçmediği sürece birbiri ile birleştirilebilir. 

 
 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü’nde İngilizce 
hazırlık zorunluluğu yoktur. Ancak bölüme girmeye hak kazanmış öğrenciler, istekleri 
doğrultusunda ücreti karşılığı (22.000 TL) bir yıl süresi olan İngilizce Hazırlık Programını 
okuyabilirler. İngilizce hazırlık okumayı tercih eden öğrenciler, İngilizce hazırlık kriterlerini 
yerine getirmek koşulu ile Spor Bilimleri Bölümü’nden mezun olurlar. 
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Ulaşım: 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne Sıhhiye köprüsü üzerinden saat 08:00, 08:15, 

09:00’da servis ile ulaşmak mümkündür. Bu saatlerin yanı sıra, her saat başı yine Sıhhiye 
köprüsü üzerinden Bağlıca Kampüsü’ne ulaşılabilir. Kampüs’den Sıhhiye’ye her saat başı 
servislerle ulaşılabilir. 
 
ŞEHİR - BAĞLICA KAMPÜSÜNE GELİŞ  
Sıhhiye: Başkent Üniversitesi Otobüs Durağı (Köprü Üstü) 
Bahçelievler: Başkent Üniversitesi Hastanesi Önü (11. sokak başı) 
Milli Kütüphane: Başkent Üniversitesi Durağı (Eskişehir Yolu) 
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2014 YILINDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL 
YETENEK SINAVI SONUCUNDA İLK 10 SIRADA YER ALAN ADAYLARIN 

DERECELERİ 
 

SIRA 
NO Cinsiyet YGS 

Puanı AOÖBP Mekik 
Koşusu 

Beceri-
Koordinasyon 

YERLEŞTİRME 
PUANI             

(YP) 

1 E 294,069 346,4 112 24,74 168,908 

2 E 288,080 306,950 110 22,82 164,112 

3 E 272,899 314,650 127 26,33 163,941 

4 E 297,282 318,600 102 27,06 161,893 

5 E 204,386 332,400 116 25,32 158,341 

6 E 269,808 362,750 84 25,66 156,505 

7 E 257,573 348,750 101 27,15 156,114 

8 E 207,903 322,200 107 24,03 156,031 

9 E 306,662 275,550 91 27,41 155,747 

10 K 223,395 326,050 78 29,38 155,622 
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