
 

 



 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu 

 

Üniversitemiz ve Yaşam Bilimleri Fakültesi web sayfalarında ilan edilen Özel Yetenek 

Sınavı Duyurusunda yer alan online ön kayıt sistemine başvurarak ön kayıt yaptıran adaylardan 

Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların; SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

VAKIFBANK ETLİK ŞUBESİ IBAN TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 hesabına Adı Soyadı, T.C. 

Kimlik Numarası ve Açıklama kısmına ‘ÖZEL YETENEK SINAVI ÜCRETİ” ibaresini yazarak      

100 (Yüz) TL sınav ücretini yatırıp, Kimlik Belgesi, Ön Kayıt Başvuru Belgesi ve sınav ücretinin 

yatırıldığını gösteren banka dekontu ile sınavın yapılacağı  merkeze gelmeleri 

gerekmektedir. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ön 

kayıt sırasında istenilen belgelerin asılları kesin kayıt işlemleri sırasında istenilecek olup, 

kontroller sırasında yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları ve sınav sonuçları iptal 

edilecektir. Bu adayların yerine yedek sırada bulunan ve kesin kayıt şartlarını taşıyan 

adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Uygulama Esasları ÖSYM kılavuzunda belirlenen kurallar 

çerçevesinde hazırlanmış olup, sınav aşağıda belirtilen koordinasyon parkuru üzerinde 

gerçekleştirilecektir.  

 

KOORDİNASYON PARKURU VE YERLEŞİM TABLOSU 

 



 

 

KOORDİNASYON PARKURU 

Koordinasyon Parkuru 9 bölümden oluşur. 

Fotoselli kapıdan geçerek: 

1. İstasyon Düz Takla: Minder üzerinde öne doğru düz takla atmak. 

2. İstasyon Engel Geçişi: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) 

engelin üzerinden geçmek. Engellerin devrilmesi halinde her bir engel için 1sn ceza 

puanı,  parkurun kasıtlı olarak tamamlanmaması durumunda ise 8 sn ceza puanı 

derecesine eklenecektir. Engel yüksekliği kadın adaylarda 60 cm. erkek adaylarda ise 

70 cm. dir. 

3. İstasyon  Denge Tahtası: Denge tahtası üzerinden geçiş (Denge tahtasının başlangıç 

orta ve son kısımlarına basmak koşulu ile denge tahtasından en az 3 adımla geçmek 

zorunludur). Aday denge tahtasından düşerse; denge tahtasının başından tekrar 

başlayacaktır. Düşmesine ceza puanı verilmeyecektir. Kurala uymadan giden aday “geri 

dön” komutuyla hareketi baştan tekrar etmek ve parkuru tamamlamak zorundadır. 

Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. 

4. İstasyon Voleybol Pas: Duvardan gelen topu saymaya başlamak üzere toplam 3 adet 

işaretli bölgeye parmak pas atışı yapmak. Topun düşürülmesi veya kaçırılması halinde 

kaldığı yerden pas devam eder. Topun yerden alınarak direk atılması teknik atışa dâhil 

edilecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çizgi 

ihlali yapılan atışlarda düzeltme yapılırsa ceza puanı verilmeyecektir. Voleybol topunun 

kaçırılması durumunda 3 kez isabetli parmak pası tamamlayana kadar devam eder.  

Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Atış 

mesafesi kadın adaylarda 2.25 m. erkek adaylarda ise 2.75 m. dir. 

5. İstasyon Hentbol Pas: Hentbolda temel pas atışı ile duvarda ki işaretli bölgeye 3 kez 

atış yapmak. Topun düşürülmesi veya kaçırılması halinde kaldığı yerden atış devam 

eder. Topun yerden alınarak direk atılması atışa dâhil edilecektir. Çizgi ihlali yapılan 

atışlarda 1 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda düzeltme 

yapılırsa ceza puanı verilmeyecektir. Hentbol topunun kaçırılması durumunda 3 kez 

isabetli parmak pası tamamlayana kadar devam eder. Parkurun tamamlanmaması 

durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir.  Atış mesafesi kadın adaylarda 3 

m. erkek adaylarda ise 4 m. dir. 

6. İstasyon Minyatür Futbol Kalesine İsabetli Şut Atma: Aday 8 m mesafeden 100x160 

cm ebatlarında olan minyatür futbol kalesine isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 şut 

hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye 

isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer. 

7. İstasyon Çapraz Sıçrama: Yerden yüksekliği 35 cm olan denge aleti üzerine 70 cm 

aralıklarla yerleştirilmiş olan 120 cm uzunluğundaki engellerin üzerinden çift ayak 



 

olmak şartı ile belirtilen başlangıç noktasından çapraz ileri yöne doğru sıçrar, hareketi 

sonuna kadar tamamlar. Engeli düşüren aday engeli düzeltip o engelden tekrar geçerek 

/ çift ayak (5 kez) sıçrayamayan aday çift ayak (5 kez) sıçrayana kadar devam ederek bu 

istasyonu tamamlar. 

8. İstasyon Basketbol: İşaretli alandaki basketbol topunu alıp, slalomlar arası top sürme. 

Basketbol topunun slaloma başlamadan önce, 3. slalom dönüşünde ve slalom bitişinde 

yere vurulması gerekmektedir. Topun yere vurulmaması durumunda 1 sn ceza puanı 

derecesine eklenecektir. Slalomların belirlen çizgilerden tamamının çıkması veya 

devrilmesi durumunda her bir slalom için 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çift 

el top sürme, bariz top taşıma ve topun kasadan çıkması durumlarında 1sn ceza puanı 

derecesine eklenecektir. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı 

derecesine eklenecektir. 

9. İstasyon Çıkış:  Basketbol topu kasaya bırakıldıktan sonra sürat koşusu ile fotoselden 

çıkış yapılarak parkur tamamlanır. Fotoselin kesilmesi adayın sorumluluğundadır. 

  

Not: Adaylara Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası 2 ile 3 m mesafe 

aralığında olacaktır.  İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir. 

İstasyonlarda eksik yapılan hareketler gözetmen tarafından uyarılacak, aday uyarıyı dikkate 

alarak hareketi tekrar etmek zorundadır. Sınav kurallarına uymayan, sınav düzenini bozan 

adaylar diskalifiye edilir. 

SPORCU ÖZGEÇMİŞ TABLOSU PUAN 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş 
olanlar 

100 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş 
olanlar(Olimpik olmayan branşlar) 

80 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye 
girmiş olanlar 

95 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye 
girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 

75 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar 90 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar 
(olimpik olmayan branşlar) 

 
70 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç 
dereceye girmiş olanlar 

90 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç 
dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 

70 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar 80 
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar 
(olimpik olmayan 
branşlar) 

60 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış 
olanlar 60 



 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış 
olanlar(olimpik 
olmayan branşlar) 

50 

Herhangi bir spor branşında milli olmak 60 
Herhangi bir spor branşında milli olmak (olimpik olmayan branşlar) 50 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç 
dereceye girmiş olanlar 

60 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç 
dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 

50 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 60 
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan 
branşlar) 

50 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 
50 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan 
branşlar) 40 

Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 40 
Türkiye şampiyonasına katılmış olmak(olimpik olmayan branşlar) 30 
Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 40 
Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar(olimpik 
olmayan branşlar) 

30 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç 
dereceye girmiş olanlar 

40 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç 
dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 

30 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına katılmış 
olanlar 

40 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına 
katılmış olanlar (olimpik olmayan branşlar) 

30 

Profesyonel sporcu lisansına sahip olmak 40 
Büyükler Bölgesel Lige veya Bölge şampiyonasına katılmış olanlar 35 
Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Lisanslı 4. Kademe ve 5. Kademe antrenör veya hakem belgesi sahibi olmak 30 

Lisanslı 2. Kademe ve 3. Kademe antrenör veya hakem belgesi sahibi olmak 25 

Branşında 6-9 yıl lisanslı sporcu olmak 25 

Lisanslı 1.Kademe antrenör, hakem olarak katıldığı kurs (Katılım belgesi) 20 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak 20 
Branşında 3 yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 15 
Branşında 1 yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 10 

Ulusal ve Uluslararası şampiyonalara katılmasına rağmen 3 yıllık spor geçmişine sahip 
olmayan adaylar 

30 



 

 

 

NOT: 
 

1. Olimpik olmayan spor branşında başarılı olanların 60-100 arasındaki puanlardan (-

20 puan) 60 Puanın altındakilerden (-10 Puan) çıkarılarak değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır. 

2. 30 puan ve üzerinde puan alan adaylar için en az 3 yıl lisanslı sporcu olma kriteri 

aranacaktır 

3. Spor Özgeçmiş beyanlarında sorumluluk adaylara aittir. 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE YERLEŞTİRME ESASLARI 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm 
hükümler aynen uygulanacaktır.  

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Egzersiz ve Spor Bilimleri bölüm 
programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak 
yapılacaktır: 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) üniversitemizce uygulanacak Özel Yetenek Sınavı 

Koordinasyon Testi Uygulama sınavı ve sporcu özgeçmişi değerlendirme sonuçları 

toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Adayların sınav parkur puanı hesaplanırken, 

sınav komisyonunun gerek gördüğü durumlarda kontenjan katı ya da süre kısıtlaması 

uygulanabilir. 

 
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 2018-TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) 

c) 2018-TYT Puanı (TYT-P) 

 



 

 

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. 

ÖYSP ÖSYM 2018 YKS Sınav Kılavuzunda belirlenmiş olan formüle göre hesaplanır. 
 

 
 

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. 

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 kayıt olan adaylar için 
uygulanmayacaktır.) 

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

b. Aday diğer alanlardan geliyorsa 

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

 

2017-ÖSYS 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. 

Adaylar, Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara 

göre sıralanır. Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde 

dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt 

yaptırma hakkı tanınır. 



 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 

 
1. Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre 

sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenir. 

2. Sonuçlar Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzunda belirtilen tarihte Üniversitenin resmi internet sayfasından ilan edilir. 

3. 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. 

4. Kontenjanların eksik kalması durumunda, sınav komisyonu kararı ile listeler 

değerlendirilerek kayıtlar tamamlanacaktır. Kontenjanların tamamlanması için Yüksek 

Öğretim Kurulu ek yerleştirme tarihlerini dikkate alarak yerleştirme yapılabilir. 

 

NOT: Adayların yerleştirme puanları, Orta öğretim başarı puanların OSYM tarafından 

açıklanmasından sonra kesin sonuçlar adı altında ilan edilecektir. Ayrıca İnternet 

üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Ön Kayıtlar, kontrol amaçlıdır. 

Asıllarıyla kontrol edilecektir. Değerlendirmede asıl evraklar esas alınacaktır. 

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

 
Koordinasyon parkurundaki uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın o istasyondaki 

denemesinin bitişinden itibaren en geç 3 (üç) saat sonrasına kadar, Yaşam Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı Komisyonuna itiraz dilekçesi ile başvurur. 

Başvurunun değerlendirilmesi için 100 TL tutarında başvuru ücretinin kılavuzda yer 

alan banka hesabına yatırılması gerekir. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye 

değer bulunması halinde, adayın uygulaması Sınav komisyonu tarafından kamera 

kayıtlarından tekrar incelenir, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. İtiraz ücreti hiçbir 

durumda adaya geri ödenmez. 

Aday yerleştirme sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonraki ilk 

iş günü içerisinde 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 Yaşam Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığına bir dilekçe ve yerleştirme sonuçlarına itiraz bedeli olarak aynı banka 

hesabına yatırılacak 200 TL tutarında bedelin dekontu ile başvuru yapar. Şikayet konusu 

olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, aday ile ilgili Sınav Komisyonu 

tarafından yapılan inceleme sonucuna göre itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. İtiraz 

ücreti hiçbir durumda adaya geri ödenmez. 



 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 
1. Lise diplomasının aslı (Noter   onaylı   ya   da    "aslı    gibidir"    nüshaları    kabul 

EDİLMEYECEKTİR.) 
2. Üniversitemizi ÖSYS sınavı ile kazanmış ancak ortaöğretim kurumlarından mezun 

olamayan öğrencilerimizin kayıtları, YÖK’ün 26.07.2017 tarihli resmi yazısında 
belirttiği üzere “Bir Yükseköğretim Programına kayıt hakkı kazanan ancak 
ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına 
girecek adayların da belirlenen tarihlerde Yükseköğretim kurumlarına geçici 
kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 
Aralık 2017 tarihine kadar Yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl 
kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin 
geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici 
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağı” ifadesi uyarınca 
geçici kayıt olarak alınacaktır. 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ ten alınabilir.) 

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) 

6. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi 

7. 1996 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi (Askerlik 
Şubelerinden veya e-devlet’ ten 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. 

 
 
 

 

 

 


