
FAKÜLTE BÖLÜM
PUAN TÜRÜ 

(2018)
TABAN PUANI

     ÖN BAŞVURU  VE    

ÖN DEĞERLENDİRME 

TARİHLERİ

ÖZEL YETENEK 

SINAVI TARİHİ

SINAV 

SONUÇLARININ 

AÇIKLANMASI    

VE SINAV İTRAZ  

TARİHLERİ

KESİN KAYIT 

TARİHLERİ

YEDEK KONTENJAN 

İLANI  VE  YEDEK 

KAYIT TARİHLERİ
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01 - 05 Ağustos 2018
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Yedek Kontenjan            
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Olan Adaylar    

(Engelli Adaylar       
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200 Puan
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06 - 07 Ağustos 2018  

********************* Ön 

Değerlendirme 

Sonuçlarının İlanı     08 

Ağustos 2018

Sınav Sonuçlarına 

İtiraz                            

    15 - 17 Ağustos 

2018

Yedek Kayıt Tarihi      

  11 - 14 Eylül 2018

03 - 07 Eylül 

2018

Kontenjan sayısının değişmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Özel Yetenek Sınav Komisyonu karar verecektir.

2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 ÖZEL YETENEK SINAVI İLANI

                                                     Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Ön Kayıt Başvuru Şartları
• Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak (YÖS Kapsamında alınacak öğrenciler hariç)

•  Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak (Engelli Sporcu Adaylar Hariç),

• A ve B Milli sporcular  için milli olduklarını belirten (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla             

2018 TYT’den en az 180 puan almış olmak,

• Lise ve dengi okullardan mezun olan ve mezun olabilecek adaylar ve Engelli Sporcular için 2018 TYT’den en az 200 ve üzeri puan almış olmak

• Online kayıt https://obs.sbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx?gkm adresinden yapılacaktır,                                                                                         

• Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve uymaları gereken kuralları içeren “Sınav Tanıtım Kılavuzu” www.sbu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                               • 

Fakültemiz Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 2018 TYT puanı ile bu yıl 25’i bayan, 25’i erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci ve buna ek olarak 5’i 

bayan, 5’i erkek olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır. Ancak adayların ön değerlendirme sonuçlarına ve sınav sonuçlarına göre 

bayan ve erkek adayların sayısının yetersiz olması durumunda, toplam kontenjan mevcut adaylar arasından sıralamaya göre tamamlanacaktır. 50 

öğrenci kontenjanından %15 milli sporcu (A veya B milli, 4 kadın ve 4 erkek) ve %10 engelli sporcu (2 kadın 3 erkek) alınacaktır.
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Fakültemiz Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 2018 TYT puanı ile bu yıl 25’i bayan, 25’i erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci ve buna ek olarak 5’i 

bayan, 5’i erkek olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır. Ancak adayların ön değerlendirme sonuçlarına ve sınav sonuçlarına göre 
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8) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum 

bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) 

puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu”nun sisteme yüklenmesi,

Adaylar bu belgeleri ön kayıt sırasında online sisteme kaydederek, sınav kesin kaydını tamamlamış olur ve bu işlem sonunda özel yetenek 

sınavı giriş belgesinin çıktısını almak zorundadır.                                                                                                                     Aday Ön başvuru 

sonunda oluşan, Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi’ni sınav sırasında yanında bulundurmak zorundadır. Eksik belge ile 

sınav alanında bulunan adaylar KESİNLİKLE Özel Yetenek Sınavına Alınmayacaktır.

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Ön Kayıt ve Sorumluluklar

Ön kayıtlar online olarak yapılacaktır. Ön kayıtlar tamamlandıktan sonra ön eleme yapılarak sınava girecekler belirlenecektir. Bu sayı, Egzersiz ve Spor 

Bilimleri Bölümü için belirlenen öğrenci kontenjanının 10 katı (250 kadın, 250 erkek) olarak belirlenmiştir. Ön eleme adayların TYT (Temel Yeterlilik 

Test) puanı dikkate alınarak yapılacaktır.

Ön kayıt için istenen belgeler aşağıdaki gibidir; 

1) Ön başvuru Online kayıt formunun doldurulması, 

2) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi Puanının (TYT) asgari başvuru koşullarına uygunluğunu gösteren 2018–TYT 

Sınav Sonuç Belgesinin sisteme yüklenmesi,

3) Özel kimlik belgesinin kurum onaylı fotokopisi yada Nüfus cüzdanı örneğinin sisteme yüklenmesi, (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb., adayın soğuk 

damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilir),

4) Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olduğunu gösteren Lise ve dengi okulların, diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin kurum onaylı 

fotokopisinin sisteme yüklenmesi,

5) 1 adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi, (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş),

6) A veya B Milli Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Millilik Belgesinin aslının sisteme yüklenmesi, (Bakınız EK-1) 

Milli sporcular için Millilik Belgesi (Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli 

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesi),

7) Resmi bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler veya sağlık ocakları) ‘Egzersiz ve Spor Bilimleri özel 

yetenek sınavına girmesinde bir sakınca yoktur.’ ibaresinin belirtildiği ıslak imzalı sağlık raporunun sisteme yüklenmesi,

Sınavı kazanarak kayıt hakkı elde eden adaylardan ayrıca işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir 

hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.
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