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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

1. Amaç 

Bu kılavuzun amacı, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ``Özel Yetenek Sınavı``ile öğrenci 

alınmasına ve ``Özel Yetenek Sınavı`` başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kılavuz 

tebliğ niteliğindedir. 

1. Kapsam 

Kılavuz, Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ``Özel Yetenek Sınavı`` ile giriş için kayıt yaptıracak 

adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, değerlendirme 

sonuçlarının ilanı ve itirazla ilgili hükümleri kapsar. 

2. Dayanak 

Bu Kılavuz, 7 Aralık 2016 tarihli ve 29911 Sayılı Uludağ Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 5 ve 6. maddelerinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161207-6.htm). 

3. Kısaltmalar 

Bu kılavuzda geçen kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

SBF: Spor Bilimleri Fakültesi 

YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı  

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı  

YP: Yerleştirme Puanı 

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı 

SS: Standart Sapma 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı 

SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanı 
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4. Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri 

 

Sınav Üst Kurulu 

Dekan, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından oluşmaktadır. Sınav Üst Kuruluna 

Dekan başkanlık yapar. 

 
Görevleri  

1. Sınavla ilgili her türlü karar almak, sınavın saati, tarih ve yöntemlerini değiştirmek, iptal 

etmek hakkına sahiptir. 

2. Sınavlarda oluşabilecek itirazları çözüme ulaştırmak. 

3. Sınav başkanı /eş başkanının sınav sonuç listeleri tamamlandığında sonuçları veya 

raporları teslim almak değerlendirmek ve ilan etmek. 

4. Sınav öncesi ve sonrası durumlarda gelişebilecek durumlar için her türlü idari ve mali 

kararlar sınav üst kurulu tarafından yürütülür ve işletilir. 

 

Özel Yetenek Sınav Komisyonları 

Özel Yetenek Komisyonlarında görev alacak öğretim elemanları, Spor Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen komisyonlarının 

görevleri aşağıda açıklanmıştır: 

1. Özel Yetenek Sınavı başvuru koşullarını belirlemek ve ilan etmek. 

2. Özel Yetenek Sınavı başvurularının yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak ve 

değerlendirmek. 

3. Özel Yetenek Sınavında kurulmuş komisyonların görevlerini uygun olarak yapılmasını 

sağlamak. 

4. Özel Yetenek Uyglama Sınavında iş akış koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde tedbir 

almak, 

5. Özel Yetenek Uygulama Sınavının sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlamak. 

6. Özel Yetenek Sınavı başvuru tarihinden sınavın sonuçlrının ilanına kadar geçen süreçte iş 

akışını düzenleyerek Sınav Üst Kuruluna rapor vererek bilgilendirilmesini sağlamak.  

7. Engelli ve yabancı uyruklu adayların başvurularını incelemek ve sonuçlanmasını 

sağlamak. 

8. Adayların itirazlarını incelemek ve değerlendirmesini Sınav Üst Kuruluna bildirmek. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
 

Online olarak ön kaydını yaptıran adaya sistem tarafından bir kayıt numarası verilecektir.Aday 

öğrenci bu numaraya göre ve Tablo 1’de belirtilen tarihte özel yetenek uygulama sınavına 

girecektir. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı “Özel Yetenek 

Sınavı” için uygulanacak sınav takvimi alttaki tablolarda açıklanmıştır. 

 
Tablo 1.  Sınav Süreci ve Tarihler:  

Beden Egitimi ve Spor Öğretmenligi Bölümü ve Antrenörlük Egitimi Bölümü için 

geçerlidir. 

 

       Sınav Süreci 

 

      Tarih 

 Online Ön Kayıt 12 - 16 Temmuz  2017 saat 23:59’ e kadar 

Belge Teslim Tarihi* 12 - 14, 17 Temmuz  2017 

Adayın Belge ve Bilgilerinin Kontrolü 

(SÖP, YGS, OBP, ve DİĞER) 
18 - 19 Temmuz 2017 

Adayın Belge ve Bilgilerinin İlanı 20 Temmuz  2017 

İlan Edilen Belge ve Bilgilere İtiraz 21 Temmuz  2017 (Mesai bitimine kadar) 

Özel Yetenek Uygulama Sınavı** 24 - 28 Temmuz  2017 

Kontrol Listesinin İlanı 28 Temmuz  2017 

Kontrol Listesine İtiraz 31 Temmuz  2017 (Mesai bitimine kadar) 

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 01 Ağustos  2017 

Kesin Kayıt 14 - 18 Ağustos  2017 (Mesai bitimine kadar) 

* Online kayıt esnasında bildirilen belgeler, Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Görükle 

Kampüsü, Bursa adresindeki Fakülte binasına yukarıda belirtilen tarihler içerisinde ve mesai saati 

bitimine kadar şahsen yada noter tasdikli vekaleti olan şahıslar tarafından elden teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilen evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarihler arasında SÖ 

belgesini teslim etmeyen aday özgeçmiş puanı değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgenin geçerli 

sayılabilmesi için ilgili federasyon/kurum onaylı olması gereklidir. Adaylar online kayıt sırasında 

bildirdikleri belgelerinin asıllarını sınava girerken teslim edeceklerdir. 

 

** Adayların Sınavlara gireceği tarih adayların belge ve bilgilerinin kontrolünden sonra Spor 

Bilimleri Fakültesi Web Sayfasından (http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri) duyurulacaktır. 

Bildirilen tarihde sınava katılmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri
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BAŞVURU KOŞULLARI 

 

a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak adayların 2017-YGS’den puan 

türüne bakılmaksızın en az 240 veya üzeri YGS puanı almış olmaları; 

b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların 2017-YGS’den puan türüne 

bakılmaksızın en az 200 veya üzeri YGS puanı almış olmaları; 

c. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak Milli 

Sporcuların 2017-YGS’den puan türüne bakılmaksızın en az 150 veya üzeri YGS puanı 

almış olmaları gerekmektedir. 

d. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adayların 2017-YGS’den puan türüne 

bakılmaksızın en az 100 veya üzeri YGS puanı almış olmaları gerekmektedir. 

Engelli adaylar en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı 

kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı 

bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen merdiven 

inip çıkabilen;  

Günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda 

sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan; 

 İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan; beden kazanma 

gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelliler; 

Görme engelli adaylar için  sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar,  

İşitme engelli adaylar için işitme cihazı, yapay kulaklıkla duyabilenler ve dudak 

okuyabilenler, ön değerlendirme komisyonunun oluru ile sadece Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü için başvurabilirler. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

e. Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile 

Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru 

koşullarını sağlayan adaylardan; 

 

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip 

olduğunu gösteren belge (Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Özel Yetenek 

Sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını 

sağlamaları, UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS sınavlarından 

UÜYÖS kılavuzunda belirtilen puanları almış olmaları, Üniversitemiz Senatosu tarafından 

kabul edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olmaları, Fakülte tarafından yapılacak 

özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir) 

 

 (Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları; 

http://yos.uludag.edu.tr/) (Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için sınav tür ve puanları; 

http://yos.uludag.edu.tr/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://yos.uludag.edu.tr/
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Tablo 3.  Başvuru İçin Gerekli Minimum YGS Puanları 
 

Bölüm Genel Milli Sporcu 
Engelli 

Sporcu 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
240 150 - 

Antrenörlük Eğitimi 200 150 100 

 

KONTENJANLAR 

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün 

kontenjanı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için 30 kadın ve 45 erkek olmak üzere toplam 75 

öğrenci ile sınırlıdır. 

Antrenörlük  Eğitimi Bölümü’nün kontenjanı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için 15 kadın 

ve 25 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci ile sınırlıdır. Kadın ve erkek kontenjanı toplam 

sayısına ulaşmadığı takdirde kalan sayı karşı cinsiyetin genel kontenjanına aktarılır. 

Engelli sporcu kontenjanına başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan az olması 

durumunda, artan kontenjan karşı cinsiyetin engelli kontenjanına aktarılır. 

YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi “Özel Yetenek Sınavı” Kontenjanlarının %15’i milli sporculara ayrılmıştır. Bu oranın 

%75’i olimpik spor dallarına başvuran milli sporculara, kalan %25’i ise olimpik olmayan spor 

dallarından başvuran milli sporculara ayrılacaktır. Online kayıt sırasında olimpik olan ve 

olmayan milli sporcular ilgili alanı işaretlemek zorundadır. KKTC’den alınan millilik belgeleri 

milli sporcu kontenjanı için geçerli değildir.Yabancı uyruklu öğrenciler sadece özel yetenek 

uygulama sınavına başvurabilirler. 

 

Tablo 4. Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Toplam Öğrenci Kontenjanları 
 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 

Genel 

Kontenjan1 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

Kontenjanı 

Engelli 

Öğrenci 

Kontenjanı 

Genel 

Kontenjan1 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

Kontenjanı 

Engelli 

Öğrenci 

Kontenjanı 

Örgün 

Eğitim 

Kadın 30 

Erkek 45 

Kadın 2 

Erkek 3 
-- 

Kadın 15 

Erkek 25 

Kadın 2 

Erkek 3 

Kadın 1 

Erkek 1 

  
1 

Genel kontenjan sayısına olimpik ve olimpik olmayan milli sporcular dahildir.  
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Tablo 5. Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları 
 

Bölümler Olimpik Spor Dalı 
Olimpik Olmayan Spor 

Dalı 
Toplam 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

5 Erkek 

4 Kadın 

2 Erkek 

1 Kadın 

7 Erkek 

5 Kadın 

Antrenörlük 

Eğitimi 

3 Erkek 

1 Kadın 

1 Erkek 

1 Kadın 

4 Erkek 

2 Kadın 
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ONLINE KAYIT 

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci alımı ön 

kayıtları Tablo 1’de belirtilen tarihlerde http://ozelyetenekbasvuru.uludag.edu.tr/ adresinden 

aday tarafından online yapılacaktır. Online kayıt sistemi 12-16 Temmuz 2017 saat 23:59’da 

kapanacaktır. 

 

Online Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Noktalar 

1. Kaydı yapacağınız bilgisayarda, son 6 ayda çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğrafınızın 

yüklenmiş olması gerekmektedir. Bu fotoğrafta arka planın açık renk, adayın yüzünün 

belirgin olması gerekmektedir. Güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. 

2. Online kayıt formunda doldurulan tüm bilgiler adayın sahip olduğu resmi belgelere göre 

(Nüfus Cüzdanı, YGS Sınav Sonuç Belgesi, Millilik Belgesi vb.) ifade edilmelidir. 

3. Aday online kayıt formunda belirttiği tüm ifadelerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. 

4. Online kayıt formunda verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda aday 

“Özel Yetenek Uygulama Sınavına” giremez. 

5. Aday online olarak doldurduğu ön kayıt formunun ıslak imzalı örneğini “Özel Yetenek 

Uygulama Sınavı”  geldiğinde teslim etmek zorundadır. 

6. Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları bölüm tercihi sıralamasını başvuru 

onaylandıktan sonra değiştiremezler. 

7. Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları “Özel Yetenek Sınavı”nda seçtikleri sınav test 

tercihlerini başvuru onaylandıktan sonra değiştiremezler. 

8. Engelli adaylar ile yabancı uyruklu adayların ön kayıtları belirtilen tarihlerde Spor 

Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır. 

9. Online kayıt işlemleri http://uludag.edu.tr/sporbilimleri/default/duyuru/1999  adresinden 

aday tarafından yapılacaktır. (Belirtilen web adresi 12-16 Temmuz 2017 tarihlerinde 

aktif olacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ozelyetenekbasvuru.uludag.edu.tr/
http://uludag.edu.tr/sporbilimleri/default/duyuru/1999
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) 

1. Tüm adaylar (Engelli, yabancı uyruklu, diğer) “Özel Yetenek Sınavı” kılavuzundaki 

yönergelere tabidirler. 

2. Her bir aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden 

birisine başvurabileceği gibi her iki bölüme de başvurabilir. Aday online başvuru formunda 

girmek istediği bölümlerin öncelikli sıralamasını belirtmek zorundadır. 

3. Spor Bilimleri Fakültesi “Özel Yetenek Sınavı” başvurularının değerlendirilmesi ``SÖP 

Puanı`` ve ``Özel Yetenek Uygulama Sınavı``üzerinden yapılacaktır. 

Gerekli Belgeler 

 

2017-2018 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar aşağıda yeralan belgeleri yanlarında 

getirmek zorundadır: 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

2. “2017-YGS Sınav Sonuç Belgesi” aslı ve fotokopisi (Adayların yanlarında güncel ÖSYM 

şifrelerini bulundurmaları tavsiye edilir) 

3. Milli Sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları “Milli 

Sporcu Belgesi”nin aslı ve onaylı fotokopisi (2017 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen şekliyle) 

4. Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet 

belgesi ya da diplomasının aslı ve onaylı fotokopisi 

5. Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ``Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Uygulama 

Sınavı``na girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yeralan sağlık raporu.  

U.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. 

Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli 

fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp 

derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse 

eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun 

kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

6. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), “Özel Yetenek 

Sınavı”na girebilmeleri için engel düzeylerini gösterir belgenin aslı (bkz. 2017 ÖSYS 

Kılavuzu) 

7. Yabancı uyruklu adayların, Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav türlerinden 

birisine girdiğini ve geçerli koşulları sağladığını gösteren belgelerin aslı ve fotokopisi (bkz. 

http://oidb.uludag.edu.tr/) Yabancı uyruklu adaylar özel yetenek sınavı uygulama sınavına 

tabidir. 

8. Online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı 

http://oidb.uludag.edu.tr/)


10 

 

 

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması* 

Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklaması  

ÖYSP ÖzelYetenek SınavPuanı 

ÖYSP-SP Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı 

OBP Ortaöğretim BaşarıPuanı 

YGS-P Yüksek Öğretime Giriş Puanı 

YP YerleştirmePuanı 
 

Adayın, yukarıda belirtildiği gibi 2017-YGS puanlarının herhangi birinden Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 240 puan, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az      200 

puan almış olması gerekmektedir. Milli Sporcuların her iki bölüm için 150 puan almaları 

yeterlidir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını 

(OBP) ÖSYM' nin web sayfasından 2017 LYS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli 

ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği) 

2017-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, daha sonra da her aday için 

aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur.Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = 

YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için 

aday Spor Lisesi mezunu ise).Milli sporcular durumlarını belgelendirmek koşulu ile aynı 

alandan değerlendirilirler. 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OBP) 
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Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için 

aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

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

 

2017-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan 

programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017-ÖSYS' de yerleştirilen adaylara 

bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

 Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.04.2017 tarihli 75850160-199-24304 sayılı 

toplantısında alınan karar uyarınca; 

 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, 

görme engelli, işitme engelli, MR (Mental reterdasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” 

(otizm spektrum bozuklukları  (OSB), Asperger sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli 

sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve 

üzerinde olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

“ Engelli öğrencilerin, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental reterdasyon) 

ile yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, 

RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla Özel Yetenek 

Sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde YGS puanları 

değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi 

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını 

kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yabancı uyruklu adaylar UUYÖS puanları değerlendirmeye katılmadan yalnızca özel yetenek 

sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır (Üniversitemiz 

http//yos.uludag.edu.tr/index.html web sayfası) 
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Özel Yetenek Sınavı Asil ve Yedek Listelerinin Oluşturulması 

a. Adayın yetenek sınav puanı, SÖP ve Özel Yetenek Uygulama sınavında elde ettiği 

puana göre belirlenir. Aday öğrencilerin elde ettikleri dereceler en iyiden en kötüye 

doğru sıralanır. 

b. Değerlendirmeye alınan adayların, yetenek sınavı puanları ÖSYM tarafından belirlenen 

formüle uygulanarak yerleştirme puanları hesaplanır. 

c. Yerleştirme puanları en yüksek adaydan başlamak üzere, adayın başvurduğu bölüm 

tercih sırasına göre listelenir. Öncelikle Olimpik Milli ve Olimpik Olmayan Milli 

adayların kontenjanları hesaplanır. Sıralama sonucunda asil listede yer alamayan milli 

sporcu adaylar diğer adaylarla birlikte değerlendirilir. 

d. Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yetenek sınav puanı yüksek olan aday; 

bunların eşit olması durumunda ise sırasıyla YGS puanı, OBP puanları yüksek olan 

aday; tüm puanların eşit olması durumunda alan mezunu aday; eşitliğin bozulmaması 

durumunda ise yaşı küçük olan aday önceliklidir. 

e. Aday birinci tercihini kazandığı takdirde diğer bölümlerin asil ve yedek listelerinde yer 

alamaz. İkinci tercih ettiği bölümü kazanmış olan aday birinci tercihi olan bölümün 

yedek listesinde yer alabilir.  

f. Aday tercih ettiği bölümlerin hiç birinin asil listesinde yer almadığı takdirde tercih ettiği 

tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alabilir. 

 

Özel yetenek sınavı aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır: 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

ÇOK AMAÇLI SPOR SALAONU 

GÖRÜKLE KAMPÜSÜ  

16059 NİLÜFER, BURSA  

TEL: 0224 294 06 85 
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ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ OLUŞTURULMASI 

 

1. SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; ``Özel Yetenek Sınavı`` puanının                  

%25’i sporcu özgeçmiş puanından, %75’i özel yetenek sınavı uygulama sınavından 

oluşacaktır. 

➢ Sporcu özgeçmiş puanı olmayan adaylar %25’lik puan diliminden puan alamazlar.  

➢ Yurt dışından alınan belgeler geçerli değildir. 

➢ Sahte beyanda bulunan bir aday, öğreniminin her hangi bir noktasında olsa bile yasal 

işlem başlar ve sahte beyan ispatlandığında okuldan ilişiği kesilir. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü; ``Özel Yetenek Sınavı`` puanının                                       

%40’ı sporcu özgeçmiş puanından, % 60’ı özel yetenek sınavı uygulama sınavından 

oluşacaktır. 

➢ Sporcu özgeçmiş puanı olmayan adaylar %40’lık puan diliminden puan alamazlar.  

➢ Yurt dışından alınan belgeler geçerli değildir. 

➢ Sahte beyanda bulunan bir aday, öğreniminin her hangi bir noktasında olsa bile yasal 

işlem başlar ve sahte beyan ispatlandığında okuldan ilişiği kesilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

1.1. Sporcu Özgeçmiş Puan Dağılımları 

 

 

Özgeçmiş Kategorisi 

 

Açıklama Puan 

Milli Sporcu Olmak* 

A Milli 

Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 
100 Puan 

B Milli 

Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 
90 Puan 

C Milli 

Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 
80 Puan 

En az Yıldızlar kategorisinde Türkiye 

Şampiyonasında veya en üst liginde 

“İlk 5 (beş)” sıralamaya girmek ** 

Aday, takımlarının ve/veya 

kendilerinin ilk beş sırada olduğunu ve 

müsabakalarda yer aldığını gösteren, 

ilgili Federasyondan alınan ıslak 

imzalı belge (müsabaka cetveli ve ilk 

beş sonuç sıralama belgesi) ile 

durumunu belgelemek zorundadır. 

60 Puan 

01.01.2015 tarihinden itibaren lisanslı 

sporcu olmak ve 5 (beş) müsabakaya 

katılmış olmak 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü’nden onaylı olmak 

zorundadır. 

 

30 Puan 

 

* Belirtilen kategoriler dışında kalan “Millilik durumu” Sınav Üst Kurulu tarafından 

değerlendirilecektir.  

** Belirtilen kategoriler dışında kalan “T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı” bünyesindeki “ 

ilgili Federasyonlar”ın hangi özgeçmiş kategorisinde yer alacağı Sınav Üst Kurulu tarafından 

değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

2. ÖZEL YETENEK UYGULAMA SINAVI 

Adaylar bu aşamada 4 testten diledikleri bir testi seçip yalnızca o teste gireceklerdir.Özel 

yetenek uygulama sınavı kamera ile kayıt altına alınacaktır. 

Testler; 

2.1. Sürat Testi - 30 m Koşu Testi 

Bu testte adayın 30 metrelik bir parkuru kat etme süresi ölçülmektedir.Ölçüm elektronik 

fotosel ile yapılır. 

Uyulması Gereken Kurallar: 

➢ 30 metre sürat koşusunun çıkışı ayakta ve çıkış çizgisinin gerisindeki 1 metrelik alan 

içerisinden her iki ayağın yerde olduğu pozisyonda başlanır. 

➢ Her adayın sadece 1 (bir) koşu hakkı vardır. Bu testten adayın puan alabilmesi için erkek 

adayların en az 4.80 saniye, kadın adayların ise en az 5.30 saniyede koşmaları 

gerekmektedir. Adaylar bu değerlerden sonra puan almaya başlayacak ve en düşük (iyi) 

değere ulaşan aday öğrenciye göre sıralama gerçekleştirilecektir.  

 

2.2.  Dayanıklılık Testi – 20 metre Mekik Koşusu 

Aday test süresince 20 metrelik bir parkurun bir ucundan diğer ucuna doğru sürekli koşar. 

Test sırasında adayın koşu temposu bir CD’nin verdiği sinyaller ile sağlanır. Adayın, 

başlangıç hızı 8 km/ saat olan ve her dakikada artan ses sinyallerine uyması gerekir. Bu, 

adayın 20 m’ lik parkurun  bitiş çizgisine ulaşması ile CD’den duyduğu sinyalin eş zamanlı 

olması anlamına gelir. Adayın, sinyal sesi geldiğinde Şekil 1’de belirtilen emniyet alanına en 

az bir ayağının havadan ya da yerden girmiş olması gerekir. Sinyal sesinin duyulduğu anda 

emniyet alanına en az bir ayağı ile giremeyen aday, görevli tarafından (Kırmızı ikaz bayrağı 

ile) uyarılır. Aday birinci uyarı sonrası temposunu artırarak sinyalden önce emniyet alanına 

girdiğinde birinci uyarısı iptal edilir. Üst üste 3 (üç) uyarı alan aday testi tamamlamış kabul 

edilir ve ikinci uyarıdaki mekik sayısı geçerli sayılır. Aday en az bir ayağıyla çizgiye 

basmadan bitiş çizgisini geçmelidir. Aday kapasitesinin elverdiği ölçüde kendisi bırakana 

kadar testi sürdürür. Sinyal çaldığı sırada emniyet alanına girmeden dönerek devam etmek 

isteyen veya parkur bitiş çizgisi dışına basmadan devam etmek isteyen aday (hata anında) 

uyarılır, uyarıya rağmen hatasını düzeltmeyen aday testi tamamlamış kabul edilir ve doğru 

olarak yaptığı en son mekik sayısı geçerli sayılır.  
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Testin değerlendirilmesi adayın 20'şer metrelik mekiklerden kaç tane yaptığına göre 

değerlendirilir. Adayın mekik sayısı giriş kartına görevliler tarafından yazılarak imzalanır. 

Erkek adaylar için en düşük değer olarak 80, kadın adaylar için ise 50’dir.Adaylar bu 

değerlerden sonra puan almaya başlayacak ve en iyi değere ulaşan aday öğrenciye göre 

sıralama gerçekleştirilecektir. 

Kırmızı çizgi: Bitiş çizgisi 

Kırmızı ve kalın mavi çizgiler arasında kalan bölge: Emniyet Alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Dayanıklılık koşusu testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 m                                                                                                       2 m 

 

 

 
20 m 
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2.3. Kuvvet Testi 

Ölçümler dinamometre (Şekil 2) kullanılarak yaklaşık beş dakika ısınmanın ardından, 

denekler dizleri bükülü durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirdikten 

sonra kollar gergin veya bükülü (adayın isteğine göre), gövde hafifçe öne eğik, elleriyle 

kavradığı dinamometre barını dikey olarak, maksimum oranda yukarı çekmektedir. Test iki 

defa tekrarlanır daha iyi derece kayıt edilir. Erkek adaylar için en düşük değer 75 kg,      kadın 

adaylar için ise 45 kg ’dir. Adaylar bu değerlerden sonra puan almaya başlayacak ve en iyi 

değere ulaşan aday öğrenciye göre sıralama gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Sırt-bacak dinamometresi 

2.4. Koordinasyon Parkuru 

Yedi bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

• Bölüm 1: Aday, fotoselin 1 metre gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde 

çizginin üzerine basarak/dokunarak “Hazır” ve “Çık” komutu ile fotosellerin arasından 

geçerek teste başlayacaktır. 

• Bölüm 2: Aday, uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin/slalom direklerinin her birinin 

aralarından geçerek slalom koşusunu tamamlar.  

 Hatalar: Aday istasyon içerisinde slalom çubuklarını atlarsa bu istasyonu tekrar eder, 

slalom direklerini devirirse her hata için toplam süreye 2 sn. eklenir. 

• Bölüm 3: Aday, belirlenmiş bölgeden kasa içinde bulunan basketbol, voleybol ve hentbol 

topunu (3 adet) işaretli duvara birer kez sırasıyla atıp tutacaktır.  

 Hatalar: Top elden kaçarsa aday topu alıp doğrusunu yapana kadar devam eder. Top 

duvarda işaretli çizginin altına gelirse veya atış sırasında belirlenmiş bölge ihlali yaparsa, 

her bir hata için toplam süreye 2 sn. ilave edilir. 

• Bölüm 4: Aday, birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin 

üzerinden geçecektir.  
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Hatalar: Aday, engeli devirirse her hata için 2 saniye ceza ilave edilir. Aday,  

engelleri sırasıyla geçmez veya zaman kazanmak için engelleri devirirse istasyonun başına 

döner. 

• Bölüm 5: Aday, karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı topların yerlerini değiştirir. 

Yani bir kasadaki farklı toplar diğer kasaya toplanır. Aday her seferinde yalnızca 1(bir) 

top taşımak zorunda ve isteği taraftan başlayabilir.  

 Hatalar: Topun kasa içerisinden fırlayarak çıkması durumunda aday topu alıp kasa içine 

koymakla yükümlüdür. Aday, aynı renk ve şekildeki topları aynı kasaya taşıyana kadar 

uyarılır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlayamayan aday bir sonrakine geçemez. 

Uyarılara rağmen istasyonu doğru tamamlamayan aday diskalifiye edilir. 

• Bölüm 6: Aday, cimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift 

ayak ile sıçrayacaktır. Başlama ve bitirme sıçramaları dahil tüm sıçramalar çift ayakla 

yapılacaktır.  

 Hatalar: Aday, istenilen nizami olmayan çift ayak sağ –sol sıçramada her bir hata için 

toplam süreye 2 (iki) saniye ilave edilir. Aday istenilen nizami sıçramaları yapmadan 

geçerse diskalifiye edilir. 

• Bölüm 7: Aday, fotoselin bitiş kapısından geçerek fotoseli durdurur ve koordinasyon 

parkuru tamamlanır. 

• Erkekler için minimum değer; 48 saniye, kadınlar için minimum değer;  57 saniyedir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
 

İtiraz, Sınav Disiplini ve Hüküm Bulunmayan Haller 

(1) İtiraz 

a) Tüm itirazlar Halkbank, Uludağ Üniversitesi şubesi TR-2600 0120 0132 9000 0600 

0002 IBAN No’lu hesabına itiraz bedeli olarak 150 TL (yüzelli) yatırıldıktan sonra 

açıklama kısmına “Spor Bilimleri Fakültesi, Sınav İtiraz Ücreti” yazdırılarak        Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na aday tarafından imzalanmış dilekçe ve parayı 

yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan her bir itiraz için aday ayrı ücret 

yatırır. 

b) Kontrol listesine itiraz 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır (Başvuru sayısı az 

olması durumunda sınavın yapıldığı son gün saat 17.00’a kadar itirazlar alınır). Daha 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz karara bağlandıktan sonra adaya 

yazılı olarak bildirilir. 

c) Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade 

edilir. İtirazı haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez. 

d) Sınav takviminde belirtilen tarihten sonra yapılan itirazlara dair dilekçeler işleme 

alınmaz. 

e) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya ek bir hak verilmeyecektir. 

(2) Disiplin 

a) Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe 

yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu 

nedenle başvuru süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara 

uymayan, araç, gereç ve malzemelere zarar veren ve komisyon üyeleriyle saygı 

sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar komisyon kararıyla sınavdan ihraç edilir. 

İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır. 

b) Başvurular sırasında üniversitemiz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer 

donanımlarına herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve verilen 

zarar, adaydan tazmin edilecektir. Belirlenmiş sınav gününde gelmeyen aday sınav 

hakkını kaybeder. 

(3) Hüküm Bulunmayan Haller 

a) Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek ihtilaflı 

durumlarında Sınav Üst Kurulu yetkilidir (“Özel Yetenek Sınavı” kılavuzu, sınavın 

uygulanması vb.). 

b) Sınav Üst Kurulu gerektiğinde sınavın yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. 

c) Sınav Üst Kurulu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim hakkına sahiptir. 

d) Bu ilkeler, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulunun önerisi, 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın kabulü ve Rektörlük Makamının olurundan 

sonra uygulanır. 

 



21 

 

 

e) Bu ilkeleri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

yürütür. 

f) Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. 

 


