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GENEL HÜKÜMLER 
 

1- Üniversitemiz Özel Yetenek Sınavında (ÖYS); T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda 
yer alan Özel Yetenek Sınavı gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm 
hükümler uygulanacaktır. 
 

1.1- Üniversitemiz, Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu ile 2022-2023 Eğitim-
Öğretim döneminde, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri 
Bölümü’ne başvuracak aday öğrencilere uygulama esasları hakkında bilgi vermeyi 
amaçlamıştır. 
 

1.2- Başvuru için duyurular, Sağlık Bilimleri Üniversitesi resmî web sitesi olan 
https://www.sbu.edu.tr/tr adresinden ve Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi’nin resmî web 
sitesi olan https://ybf.sbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. 
 

1.3- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölümü’ne başvuracak adayların; 

 
- 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmiş olması ve TYT ham puan 

türünden herhangi bir puan almış olması gerekmektedir.  
- Bu puanlara göre adaylar; Özel Yetenek Sınavına alınmadan önce, En yüksek TYT 

ham puandan en düşük puana göre sıralanacaktır ve Erkeklerde kontenjanın 15 katı kadar 
(375 Kişi); Kadınlarda ise 8 katı kadar (200 kişi) adaylar belirlenecektir. Belirlenen adaylar 
Özel Yetenek Sınavlarına katılmaya Hak kazanacak, diğer adaylar ise TYT puan 
sıralamasında parkura katılmadan eleneceklerdir.  
 

1.4- Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve 
Spor Meslek Lisesinin Beden Eğitimi veya Spor alanlarından mezun olan adaylardan; Türkiye 
Şampiyonalarında Final oynamış sporculardan ve milli sporculardan başvuran adayların; 2022 
Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT ham puan türünden puan almış olması gerekmektedir. 
 

1.5- Engelli Adaylar: Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ne başvuracak engelli 
adayların (Bedensel*, Görme** ve İşitme Engelli*** adayların), engelli olduklarını 
belgelemeleri ve son bir yıl içerisinde aldıkları engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; bu 
yıl dahil son 2 yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT puanı almış olmaları 
gerekmektedir. Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; ÖSYS kılavuzlarında yer 
alan formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 
değerlendirilecektir. Özel yetenek sınav parkuru Sınav Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenerek öğrencilere ilan edilecektir. 
 
* Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan 
adaylar.  
** Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar.  
*** Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak 
üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar.  
 
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru 
yapabilmek için adayların;  
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a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya 
ÇÖZGER’inin bulunması,  

b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının 
ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması,  

c) 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT puanı almış olmaları gerekmektedir. 
 
1.6- Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce 

hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. 
Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel 
Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet 
adresinden 2022- TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 
 
 1.7- Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli 
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır; 
 

a. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
 
b. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 
 
c. 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 
 1.8- Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplanacaktır.   

a- Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 
30.03.2012 tarihinden sonra kaydolan adaylar için uygulanmayacaktır); 
 
 

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

b- Aday diğer alanlardan geliyorsa; 
 

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

 
NOT: Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından 
yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen uygulanacaktır. 
 
 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
  
 1.9- Adayların sınav parkur puanı hesaplanırken, Sınav Yürütme Kurulu’nun gerek 
gördüğü durumlarda kontenjan sayı ya da süre kısıtlaması uygulanabilir. 

 
 



 

4 
 

2- Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara 
ilişkin listeler, Fakülte Dekanlığı’nın onayından sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi’nin resmî web sitesinden ilan edilir. 
 
3-Yerleştirme Puanı en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre sıralandıktan 
sonra kontenjan dışında kalan adaylar ise Yedek Liste içerisinde yine en yüksekten en düşüğe 
göre sıralanacaklardır. Eksik kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listeden 
kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır. 
 
4- Yerleştirme Puanlarına başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve 
saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, Yerleştirme 
Puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır. 
 
5- Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek 
olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise TYT ham puan türü en yüksek puana sahip 
olan aday tercih edilir. 
 
6- Kontenjanların eksik kalması durumunda, Sınav Yürütme Kurulu kararı ile listeler 
değerlendirilerek kayıtlar tamamlanacaktır. Kontenjanların tamamlanması için 
Yükseköğretim Kurulu Ek yerleştirme tarihlerini dikkate alarak yerleştirme yapılabilir. 
 
7- Bedensel*, Görme** ve İşitme Engelli adaylar***, TYT puanları değerlendirmeye 
katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna 
göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır. 
 
8- Sınav Yürütme Kurulu; Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğretim elemanları arasından, 
Bölüm Başkanları’nın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. 
 
9- İtirazlar 

 
9.1- Koordinasyon parkurundaki uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın o 

istasyondaki denemesinin bitişinden itibaren en geç 3 (üç) saat sonrasına kadar, Hamidiye 
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme 
Kurulu’na itiraz dilekçesi ile başvurur. Başvurunun değerlendirilmesi için 250 TL 
tutarında başvuru ücretinin üniversitemizin SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
VAKIFBANK ETLİK ŞUBESİ IBAN NO: TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 numaralı 
banka hesabına yatırılması gerekir. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer 
bulunması halinde, adayın uygulaması sınav kurulu tarafından kamera kayıtlarından tekrar 
incelenir, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir.  

İtiraz ücreti hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 
 

 
9.2- Aday yerleştirme sonuçlara yönelik itirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından 

sonraki ilk iş günü içerisinde Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığına yapılır. 
Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunur. Zamanında yapılmayan itirazlara ait 
dilekçeler dikkate alınmaz. Resmi itirazların yapılabilmesi için, sınav takvimi içerisinde 
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bir dilekçe ve yerleştirme sonuçlarına itiraz 
bedeli olarak yukarıda belirtilen aynı banka hesabına yatırılacak 250TL tutarında bedelin 
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dekontu ile başvuru yapar. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması 
halinde, aday ile ilgili Sınav Yürütme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucuna göre 
itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir.  

İtiraz ücreti hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 
 
10- Tüm adaylar ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır. 
 
11- Ön kayıt yaptıran adaylar http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinde Özel Yetenek Sınavı 
bölümünde bulunan bu kılavuzdaki tüm hükümleri ve Sınav Yürütme Kurulunun 
aldığı/alacağı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.  
 
12- Bu kitapçıkta yazan ya da yazmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her türlü 
değişiklik yapma, karar alma, kurallarda değişiklik ya da düzeltme yapma yetkisi Sınav 
Yürütme Kuruluna aittir. Kitapçıkta yer almayan konularla ilgili karar alma ve uygulamalar 
Sınav Yürütme Kurulunun yetkisi altındadır.  
 
13- Sonuçların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve kayıtlarla ilgili tüm 
yetki ve sorumluluk Sınav Yürütme Kurulunun kararlarına göre belirlenir ve SBÜ Hamidiye 
Yaşam Bilimleri Fakültesi’nin resmî web sitesinden ilan edilir.  
 
14- Kontenjanların dolmaması ve/veya aktarılması ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav 
Yürütme Kuruluna aittir. 
 
 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME  
Bu kılavuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. Bu kılavuzu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı yürütür. 
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SINAV UYGULAMA TAKVİMİ 
 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Uygulama Esasları ÖSYM kılavuzunda belirlenen 
kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup, sınav tarihleri ve uygulama detayları aşağıda 
belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir. 
 
 
22-26 Ağustos 2022 Resmî web sayfası üzerinden (http://ybf.sbu.edu.tr) online başvurunun 
alınması ve Ön kayıt kesinleştirilmesi, 
 
22-29 Ağustos 2022 Başvurusunu tamamlayan aday öğrencilerin online dosyalarının 
incelenmesi ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilanı, 
 
31 Ağustos -02 Eylül 2022 Başvurusu Kabul Edilen aday öğrencilerin Özel Yetenek 
Sınavına alınması, 
 
Not: Sınavda katılımın fazla olması veya oluşabilecek elde olmayan sorunlardan dolayı sınav 
süresi uzatılma hakkı, Sınav Yürütme Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda yapılacaktır.  
 
7 Eylül 2022 Özel Yetenek Sınavını kazan Adayların Asıl ve Yedek Liste ilanı,  
 
8- 9 Eylül 2022 Özel Yetenek Sınavını Yapılacak İtiraz Başvuruları, 
 
12-16 Eylül 2022 Özel Yetenek Sınavını kazan Asıl adayların kesin kayıt başvuruları, 
 
19-21 Eylül 2022 Özel Yetenek Sınavının Tüm Yedek adaylarının başvuru işlemleri (Asıl 
Adayların başvurmaması durumunda alınacaktır), 
 
22-23 Eylül 2022 Özel Yetenek Sınavını kazan Yedek adayların kesin kayıt başvuruları, 
 
26 Eylül 2022 2022-2023 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Başlangıcı. 
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ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 
 

Özel Yetenek Sınavı ön kayıt işlemleri online olarak Hamidiye Yaşam Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı resmî web sitesi 
olan https://sebs.sbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki belgelerin 
online ortamda sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

 
 
1. 2022 TYT sınav sonuç belgesi,  
2. Sınav Ücreti, 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ VAKIFBANK ETLİK ŞUBESİ 
IBAN NO: TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 hesabına; 
Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Açıklama kısmına ‘ÖZEL YETENEK 
SINAVI ÜCRETİ” ibaresini yazarak 250 (İki Yüz Elli) TL sınav ücreti 
yatırmalıdırlar.  
Yatırılan sınav ücretlerinin hiçbir koşulda geri ödemesi yapılmayacaktır.  
 

3. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Geçerli Pasaport vb.), 
4. Alan/Bölüm yazılı olan Lise Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,  
5. 1 adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve son 6 

ay içerisinde çekilmiş),  
6. Resmi bir sağlık kurumundan alınacak olan ve “Egzersiz ve Spor Bilimleri 

Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı 
sağlık raporu,  

7. Bedensel*, Görme** ve İşitme engelli adaylar*** için son bir yıl içerisinde 
aldıkları Engelli Raporu (Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmayan raporlar 
kabul edilmeyecektir.)  

8. Milli Sporcular için ilgili Millilik Belgesi (Resmi Onaylı; Kaşe ve imzalı).  
9. Bedensel*, Görme** ve İşitme engelli*** Milli sporcuların; Türkiye Bedensel 

Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve 
Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini 
gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri ön 
kayıtta sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  

10. *Ocak 2018’den itibaren Türkiye Şampiyonaları’nda Final Oynamış Adaylar için, 
Olimpik Branşlarda Gençler ve Büyükler Kategorisinde Final (1.lik ve 2.lik) 
oynadıklarını gösteren Belge (Federasyonlardan alınmalıdır). 

 
Eksik belgeyle gelen ve teslim süresi bittikten sonra başvuran adayların ön kayıt 

kesinleştirme işlemi yapılamaz. Online olarak ön kaydı yapılmış olsa bile, ilgili birimde ön 
kayıt kesinleştirip onay almayan ve Onaylanmış Başvuru Formu’na sahip olmayan adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince 
yanlarında bulundurmaları gereken bir belgedir. Bu belgeyi yanında bulundurmayan 
adaylar sınava alınmayacaktır. 
 

Ön kayıt sırasında istenilen belgelerin asılları kesin kayıt işlemleri sırasında 
istenilecek olup, kontroller sırasında yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları 
ve sınav sonuçları iptal edilecektir. Bu adayların yerine yedek sırada bulunan ve kesin kayıt 
şartlarını taşıyan adaylardan yerleştirme yapılacaktır. 
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NOT: Kayıt için gerekli olan evraklar SBÜ Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakülte 
Dekanlığı tarafından belirlenen tarihlerde adaylar tarafından online başvuru şekli ile sisteme 
yüklenecektir (https://sebs.sbu.edu.tr/). Başvuru şekli ve sistem ile ilgili detaylar hem 
üniversitemiz resmî web sitesi olan https://www.sbu.edu.tr/tr adresinden hem de Hamidiye 
Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmî web sitesi olan http://ybf.sbu.edu.tr/ 
adresinden yapılacaktır. 

 
SINAV GİRİŞ BELGESİ  

 
Fotoğraflı sınav giriş belgesi online kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Sınav Yürütme 

Kurulu onayı verildikten sonra aday tarafından bastırılır. Adaylar sınava girerken sınav giriş 
kartı ile bir resmi kimlik belgesini (T.C. Kimlik veya geçerli tarihli pasaport) birlikte 
bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar 
sınav belgesinin ilgili bölümlere işlenir. Bu belge üzerindeki derece ve puanlar ile kurulun 
tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde Sınav Yürütme Kurulunun tutmuş olduğu kayıtlar esas 
alınır. 
 
 
MİLLİ SPORCULAR  
 
 

Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 10 yıl 
içinde aşağıdaki müsabaka ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor 
Genel Müdürlüğünden almış oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar, 
milli sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmî belge ile 
ön kayıt bürosuna müracaat edeceklerdir. Milli sporcular kontenjanlarında açık kaldığı 
takdirde, açık kalan kontenjan genel kontenjana eklenir. Milli sporcular kendi aralarında 
sıralanırlar. Milli sporcu adayları aynı zamanda diğer adaylarla birlikte başarı toplam puanına 
göre de sıralanırlar. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 

 
12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmî gazetede yayınlanan milli sporculara ait 

yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır. Buna göre;  
Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma 

türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı "milli sporcu" belgesi almaya hak kazanır. 
 
 (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara 

katılmak şarttır.  
1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,  
2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,  
3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,  
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki 

Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,  
 
(B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara 

katılmak şarttır.  
1. Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları 

Finalleri,  
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2. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme 
Müsabakaları,  

3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya 
ve Avrupa Kupaları Finalleri,  

4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 
Kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,  

5. Üniversite Oyunları,  
6. Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik 

Oyunları,  
7. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonaları,  
8. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonaları,  
9. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları 

ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları,  
10. Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, 

ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı 
diğer Uluslararası Yarışma veya Turnuvalar,  

 
(C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi 

için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara 
katılmak şarttır. 

*C sınıfı Milli Sporcular için Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapmış 
olmak zorunludur.  
 
Not: Sadece Olimpik Branşlarda Milli Sporcuların Başvuruları bu kontenjan kapsamında 
değerlendirilmeye alınacaktır.  
 
 
TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINDA FİNAL OYNAMIŞ SPORCULAR 

 
Bu kategoride adayların sporcu statüsünde değerlendirilebilmesi için; sınav tarihinden 

önceki 5 yıl içinde (Ocak 2018’den itibaren) Türkiye Şampiyonaları’nda Final (1.lik ve 2.lik) 
oynamış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden almış oldukları 
belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar bu kategoriye uygun sporcu olduklarını, 
müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi bir belge ile ön kayıt bürosuna 
başvurmalıdırlar. Bu kategorinin kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan 
genel kontenjana eklenir. Sporcular kendi aralarında sıralanırlar ve aynı zamanda diğer 
adaylarla birlikte başarı toplam puanına göre de sıralanırlar. K.K.T.C. uyruklu sporcular bu 
haktan yararlanamazlar. 
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EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
 

Egzersiz ve Spor Bilimleri, insanların bedenlerini sağlıklı bir şekilde yönetme 
becerisine sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmak, spor bilimlerine yönelik eğitim, 
araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgiler edinmelerine imkân tanıyan bir eğitim 
vermek, toplumun sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif 
yeteneklerin geliştirilmesine ve sporun ülkemizde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur.  

Bölümümüzün amacı, toplum sağlığına katkıda bulunan, geleceğin ulusal ve 
uluslararası sporcularını yetiştirebilecek yeterlilikle olabilen, insanların yaşam kalitesini 
arttırmayı hedef edinen, sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının farkında olan 
ve alanında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisine sahip, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri alanında uygulayabilen mezunlar yetiştirmektir. 
 
 
KONTENJAN 
 

2022-2023 Öğretim yılında üç bölüme alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir. 

 
 

  PROGRAM ERKEK  KADIN 
Türkiye 

Şampiyonalarında Final 
Oynamış Adaylar** 

MİLLİ 
SPORCULAR* 

GENEL 
TOPLAM 

Egzersiz   ve Spor 
Bilimleri Bölümü 20 20 6 (3 Erkek+3 Kadın) 4 (2 Erkek+2 Kadın) 50 

 
 
*Milli Kontenjan 2 erkek, 2 kadın olarak belirlenmiştir. Milli kontenjanlara yerleştirme 
olmadığı durumlarda, boş kalan kontenjanlara eşitlik ilkesine dayalı olarak diğer adaylardan 
yerleştirme yapılacaktır.  
** Türkiye Şampiyonalarında Final Oynamış adaylar (1.lik ve 2.lik) için kontenjan 3 erkek, 3 
kadın olarak belirlenmiştir. Kontenjanlara yerleştirme olmadığı durumlarda, boş kalan 
kontenjanlara eşitlik ilkesine dayalı olarak diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.  
 
 
ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU 
 

Adaylar, kayıt işlemlerinden sonra sınavın yapılacağı tarihte ve ilan edilen saatte 
Fotoğraflı Kimlik Belgesi ve Sınav Giriş Belgesi ile sınavın yapılacağı merkeze (Hamidiye 
Yaşam Bilimleri Fakültesi Selimiye Mah. Atölyeler Cad. No:7 34668 Üsküdar, İstanbul. +90 
216 418 96 16 – 3101/3102) bizzat gelmeleri gerekmektedir. 
 
 
Not 1: Adaylar sınava spor kıyafeti (t-shirt, tayt, şort, eşofman, atlet vb.) ve spor ayakkabı 
ile girmek zorundadırlar. 
 
Not 2: Sınav esnasında Spor Salonu Soyunma Odaları kullanıma kapalı olacaktır.  
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Not 3: Adaylar, Ön başvuru sonunda oluşan, Özel Yetenek Sınavı Giriş belgesi (Fotoğraf 
net olmak zorundadır) ve Fotoğraflı Özel Kimlik Belgesi’ni sınav sırasında yanında 
bulundurmak zorundadır.  
 
 
KOORDİNASYON PARKURU VE YERLEŞİM TABLOSU 
 

Bu test hem erkek hem de kadın adaylar için geçerlidir. 
 

Bu testte başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince saptanmaktadır. 
Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen değer 
ekrana yansır ve aynı anda kaydedilir. 
 
Koordinasyon Parkuru 10 bölümden oluşmaktadır. 
 
1. Aday koşarak elektronik devrenin (Fotosel) içinden geçer ve süreyi başlatır. 
 
2. İstasyon- Düz Takla: Cimnastik minderinde (cimnastik kuralları çerçevesinde) öne takla 

atılır. 
 
3. İstasyon- Engel Geçiş: Öne takladan hemen sonra 6 adet engelin etrafından slalom 
şeklinde koşu yapılır. 
 
4. İstasyon- Top Değiştirme: Kasalardaki toplarının yerleri değiştirilir.  
 
5. İstasyon- Sağlık Topu Sürme: Sağlık topu ile slalomların arasından top kaldırılmadan 
geçirilir ve tekrar başlanılan noktaya top geri alındığı şekilde bırakılır. 
 
6. İstasyon- Üstten-Altan-Üstten Geçiş: Sağlık topu testinden sonra ilk engelin üstünden, 
ikincinin engelin altından ve üçüncü engelin üstünden geçilir. 
 
7. İstasyon- Denge Tahtası: Denge tahtasının üzerinden, ilgili çizgilerin içerisinde kalacak 
şekilde koşulur. 
8. İstasyon- Sıçrama: Cimnastik sırasının üzerinden 5 sağ ve 5 sol olmak üzere toplam 10 
sıçrama hareketi yapılır. 
 
9. İstasyon- Lastik Çember: Son istasyonda aday, 4 sağda ve 4 solda olan lastik çemberlerin 
içine koşar adım basma hareketi yapar. 
 
10. Aday koşarak elektronik devreyi (Fotosel) sonlandırarak parkuru bitirir. 
 
 
Parkur Kuralları 
 
1. Öne takla Cimnastik kurallarına göre atılması gerekmektedir. Cimnastik minderinde takla 
atım esnasında minderin yarısından dışına çıkma, yarım takla atma veya bir omuzun üzerinde 
takla atılması durumunda test doğru atılana kadar tekrar ettirilir. 
 
2. Engellerde yapılan koşuda engellerin düşürülmesi durumunda engel düzeltilip tekrar 
aday kaldığı yerden devam eder. Engelin düşmüş bir halde testin tamamlanması durumunda 
adayın hakkı geçersiz sayılır. 
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3. Topların yerleri değiştirilirken toplardan birinin veya fazlasının kasa dışına çıkması 
durumunda top kasaya tekrar koyularak aday kaldığı yerden devam eder. Top kasa dışında 
olarak parkur bitirildiğinde adayın hakkı geçersiz sayılır. 

 
4. Sağlık topunun 6 engelin arasında geçirirken, yerden teması kesilmeden bitirilmesi 
zorunludur. Sağlık topu slalomlar arasından geçerken yerle teması kesilmesi durumunda aday 
tekrar geri dönerek sağlık topu testini baştan yapmak zorundadır. 
 
5. Üstten, alttan ve üstten engellerin geçişi esnasında, aday engelleri düşürmeden geçmek 
durumundadır. Engellere el teması söz konusu değildir. Engellerin herhangi birinin 
düşürülmesi durumunda engelli düzeltip testi hatasız tamamlayarak bir sonraki teste geçmesi 
zorunludur. 
 
6. Aday, denge aletinden geçiş esnasında, baş ve sonda bulunan işaretli bölgelere basmak 
zorundadır. Dengeden düşüldüğü taktirde düşülen yerden tekrar dengeye çıkılarak başlanması 
zorunludur. Parkur görevlisi düşülen yerin belirlenmesine müdahale edecektir.  
 
7. Sıçrama sehpasında ayaklar yere çift basılmak zorundadır. Sehpanın düşürülmesi 
sonucunda düzeltilip sıçraması tam yapılan sayıdan başlanmak zorundadır. 
 
8. Lastik çemberlerin her birinin içine koşar adım basılmak zorunludur. Çift basmak, 
üzerinden atlamak, çemberin içine basmamak ve ayağın basılan kısmının tamamı çemberin 
içinde olmaması durumunda test baştan tekrar edilir. Not: Çemberler, plastik, lastik vb. 
materyallerden oluşabilir.  
 
9. Son olarak çember testini bitiren aday koşarak elektronik devreyi sonlandırmak 
zorundadır (Fotosel). Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası 2 ile 3m 
mesafe aralığında olacaktır. 

 
NOT: İstasyon yerleri salonun durumuna göre yön değiştirebilir. İstasyonlarda eksik yapılan 
hareketler gözetmenler tarafından uyarılacak, aday uyarıyı dikkate alarak hareketi tekrar etmek 
zorunda olacaktır. Sınav kurallarına uymayan, sınav düzenini bozan adaylar diskalifiye 
edilecektir. 
 
 
 
ADAYLARIN DİKKATİNE! 
ÇOK ÖNEMLİ BİLGİ! 

 
- Tüm adaylardan elde edilen ‘Koordinasyon Parkur Sonuçları’ kayda 

geçirildikten sonra, sonuçlar en iyiden en kötüye doğru sıralanarak, genel parkur 
sıralaması oluşturulacaktır ve ilan edilecektir. Böylece hem erkekler hem de 
kadınlar için ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday (125 Erkek; 125 
Kadın), Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplama ve yerleştirme esaslarına 
göre değerlendirilecektir. Bunun dışında kalan adaylar elenecektir. Gerekli 
görüldüğü hallerde sınavdan önce, Sınav Yürütme Kurulu’nca alınan ortak karar 
dahilinde koordinasyon parkurunda değişiklikler yapılabilecektir. 

 
- Kadın adaylarda 1dk 30sn, Erkek adaylarda 1dk 10sn parkur bitirme süre 

sınırıdır. Bu sürelerin üzerine çıkan adaylar parkurdan “0” (sıfır) almış sayılarak 
diskalifiye edilecektir ve puanlamaya dahil edilmeyecektir. 
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Figür: Koordinasyon Parkuru 
 
 
 
 
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN GENEL YETENEK PARKURU  
 

Engelli adaylar, El Kavrama Testi, Dikey Sıçrama Testi ve Otur-Uzan Esneklik testine 
tabi tutulacaktır. Tüm adaylar, bu ölçümler içinden tercih ettiği iki tanesine girmek 
zorundadır. Her iki test için adaylara ikişer hak verilerek en yüksek puanlar kayda alınacaktır. 
Adayların her bir test için puanları, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak, 100puan 
üzerinden yetenek parkur puan dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri, 
toplam puanları en yüksek adaydan başlanarak yapılacaktır.    
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 
 
1. Adayın Lise veya dengi okul diplomasının aslı (Noter onaylı ya da "aslı gibidir" 

nüshaları KABUL EDİLMEYECEKTİR) 
 
2. Üniversitemize Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmeye hak kazanmış ancak ortaöğretim 
kurumlarından mezun olamayan öğrencilerimizin asıl kayıtları, bu adayların mezun 
olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde yapılacak olup, bu tarihe kadar mezun olduklarını 
belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. 
 
3. Özel Kimlik Belgesi Fotokopisi 
 
4. İkametgâh Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devletten alınabilir.) 
 
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) 
 
6. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi 
 
7. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devletten 
alınabilir). Askerlik görevini yapmış olanlar için askerlik durumlarını gösteren belge. 
 
8. Başka bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, aynı düzeyde (lisans-lisans, ön 
lisans-ön lisans) örgün yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak; ancak örgün 
eğitimle beraber açık öğretim ile uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırılabilecektir. Bu 
şekilde başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan ve lise diplomasının aslı ilgili 
yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler LİSE DİPLOMASININ KURUM KAŞELİ 
ASLI GİBİDİR FOTOKOPİSİ ve ÖĞRENCİ BELGESİ (e-devlet’ ten alınabilir) ile 
müracaat edebilirler. 
 
9. Resmi veya özel bir sağlık kurumundan “Egzersiz ve Spor Bilimleri Programında Öğrenim 
Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU (kayıt esnasında heyet raporunun 
tamamlanması için 5 iş günü süre verilir. Tamamlanmaması durumunda kaydı silinir). 
 
 
 
NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN veya NOTER ONAYLI VEKÂLET ile yapılacak ve 
eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir. 
 
 
 


