
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
 

HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS)  
KILAVUZU 

 

Üniversitemiz, Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim 

döneminde, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ne 

başvuracak aday öğrencilere uygulama esasları hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır. 
 
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Uygulama Esasları ÖSYM kılavuzunda belirlenen kurallar 

çerçevesinde hazırlanmış olup, sınav tarihleri ve uygulama detayları aşağıda belirtilen şekilde 

gerçekleştirilecektir. 
 
BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 
 
18-22 Ağustos 2021 Resmî web sayfası üzerinden (http://ybf.sbu.edu.tr) online başvurunun 

alınması ve Ön kayıt kesinleştirilmesi, 
 
23-26 Ağustos 2021 Başvurusunu tamamlayan aday öğrencilerin online dosyalarının 

incelenmesi ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilanı, 
 
31 Ağustos -03 Eylül 2021 Başvurusu Kabul Edilen aday öğrencilerin Özel Yetenek Sınavına 

alınması, 

 

8 Eylül 2021 Özel Yetenek Sınavını kazan Adayların Asıl ve Yedek Liste ilanı,  

Not: Sınavda katılımın fazla olması veya oluşabilecek elde olmayan sorunlardan dolayı sınav 

süresi uzatılma hakkı, Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda 

yapılacaktır.  
 
9- 10 Eylül 2021 Özel Yetenek Sınavını Yapılacak İtiraz Başvuruları, 
 
13-17 Eylül 2021 Özel Yetenek Sınavını kazan Asıl adayların kesin kayıt başvuruları, 
 
20-22 Eylül 2021 Özel Yetenek Sınavının Tüm Yedek adaylarının başvuru işlemleri (Asıl 

Adayların başvurmaması durumunda alınacaktır), 

 

23-24 Eylül 2021 Özel Yetenek Sınavını kazan Yedek adayların kesin kayıt başvuruları, 

 

27 Eylül 2020 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Başlangıcı (Hazırlık Sınıfları Hariç). 



 

ÖN BAŞVURU VE KOŞULLAR 
 

2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olanlar (Milli Sporcular, 

Türkiye Şampiyonalarında Final oynayan ve Spor Lisesi çıkışlılar dahil) ön başvuru 

yapabilirler. Üniversitemiz ve Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi web sayfalarında ilan 

edilen Özel Yetenek Sınavı duyurusunda yer alan online ön kayıt sistemine başvurarak ön 

kayıt yaptıran tüm adaylar; 
 

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 200 (İki Yüz) TL sınav ücreti yatırmalıdırlar. Yatırılan sınav 

ücretlerinin hiçbir koşulda geri ödemesi yapılmayacaktır.  
 

Adayların, Fotoğraflı Kimlik Belgesi ve Ön Kayıt Başvuru 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. 
 

*Millilik kontenjanına başvuran adaylar için, Olimpik Branşlarda Gençler ve 

Büyükler Kategorisinde Milli Olduğuna dair Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor 

Bakanlığı'nın 'Milli Sporcu Belgesi' Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde 

düzenlenmiş) kayıt esnasında ibraz etmek zorunludur (KKTC uyruklu adayların Milli 

Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir). Olimpik branşlar haricindeki milli 

sporcuların belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

*Ocak 2017’den itibaren Türkiye Şampiyonalarında 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 kaydını 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. 

 

YAŞANAN PANDEMİ (Covid-19) SÜRECİ NEDENİYLE KAYIT ESNASINDA 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1. Kayıt anında Fakülteye gelmek isteyen kişilerin, kayıt anında gruplar eşliğinde 

hareket etmemesi ve bireysel bir şekilde işlemlerini halletmesi,  

2. Aday ve velilerinin, okul içinde Maske ve Sperlik (Yüz Koruyucu) vb. 

koruyucuları kullanması, 

3. Sosyal alanlarda, sosyal mesafe kurullarına uyularak hareket etmesi zorunludur.  

 



 

KONTENJAN 
 

 

*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 
 

Sınav Parkuru, ‘Koordinasyon Testi’ olarak belirlenmiştir. Adaylar, kayıt işlemlerinden 

sonra sınavın yapılacağı tarihte, sınav merkezinde ilan edilen saatte hazır bulunmalıdırlar. 
 

Not 1: Adaylar, yanlarında t-shirt, tayt, şort, eşofman, spor ayakkabı gibi rahat edecekleri 

spor kıyafetleri ve su getirmelidirler. 

 

Not 2: Sınav esnasında Spor Salonu Soyunma Odaları Pandemi Önlemleri sebebiyle 

kullanıma kapalı olacaktır.  
 

Not 3: Adaylar, Ön başvuru sonunda oluşan, Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi (Giriş belgesindeki 

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 (Bu istasyonda, 

Pandemi önlemleri nedeniyle tek kullanımlık eldiven giymek zorunludur). 
 
5. İstasyon- Sağlık Topu Sürme: Sağlık topu ile slalomların arasından top kaldırılmadan 

geçirilir ve tekrar başlanılan noktaya top geri alındığı şekilde bırakılır (Bu istasyonda, 

Pandemi önlemleri nedeniyle tek kullanımlık eldiven giymek zorunludur). 

  PROGRAM ERKEK  KADIN 

Türkiye Şampiyonalarında 

Final Oynamış Adaylar** MİLLİ* 

GENEL 

TOPLAM 

     

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

Bilimleri Bölümü     

     



 

 
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- Çember: Son istasyonda aday, 4 sağda ve 4 solda olan çemberlerin içine koşar 

adım basma hareketi yapar. 
 
10. Aday koşarak elektronik devreyi (Fotosel) sonlandırarak parkuru bitirir. 
 

 

Parkur Kuralları 

 

**Covid-19 Pandemi Önlemleri kapsamınca; Parkura başlamadan önce adaylar 

yanlarında getirmiş oldukları tek kullanımlık eldivenleri giymek zorundadır.  
 

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. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figür: Koordinasyon Parkuru 

 

 

Önemli Bilgi!!!! 

 

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 4 katı kadar aday, yerleştirme esaslarına göre değerlendirilecektir. Bunun 

dışında kalan adaylar elenecektir. Gerekli görüldüğü hallerde sınavdan önce, Sınav 

Komisyonu'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. 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE YERLEŞTİRME ESASLARI 
 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 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 değerlendirme sonuçları toplanarak bir puan 

hâlinde ifade edilecektir. Adayların sınav parkur puanı hesaplanırken, sınav 

komisyonunun gerek gördüğü durumlarda kontenjan sayı 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 2021- TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 

- Milli Sporcu kontenjanına başvuran adaylar, Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon 

Testi’nden tam puan almış kabul edilecek; Türkiye Şampiyonaları’nda final oynayan 

sporcuların ise ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)’na %10 ek puan verilecektir. 

- 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. 2021-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 2021 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 kayıtolan 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) 
 

- 2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kaydolan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan 

sayısının 4 katı kadar olmak suretiyle sıraya konacak, Yerleştirme puanı en yüksekten 

başlayarak 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, ilan edilen Yedek listedeki tüm adaylar 

kendileri için belirtilen başvuru tarihlerinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Başvuru 

yapan yedek adaylar, boş kalan kontenjanlara Yerleştire Puanlarındaki başarı sırasına göre 

sıralanarak, kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Yedek adayları için ilan edilen kesin 

kayıt tarihleri içinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.  

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 
 

 

1. Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre sıralanarak asıl 

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 asıl adaylar kesin kayıt gün ve 

saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar, ilan edilen başvuru tarihlerinde başvurarak, 

Yerleştirme Puanları başarı sırasına göre sıralanır ve kayıt hakkı kazanırlar. Yedek adaylar 

belirtilen tarihlerde başvuru yapmadığı takdirde, başvuran adaylar arasındaki en yüksek 

yerleştirme puanlı adaylardan sıralama yapılarak yerleştirme yapılır.  
 
4. Kontenjanların eksik kalması durumunda, sınav komisyonu kararı ile listeler 

değerlendirilerek 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yedek adaylardan kayıtlar 

tamamlanacaktır.  
 

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

açıklanmasından sonra kesin sonuçlar adı altında ilan edilecektir. Adayların ön 

başvurularında internet üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Kayıt 

yaptırmaya hak kazanan adayların gerekli tüm evraklarının asıllarını getirmeleri zorunludur. 
 
 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
 

Koordinasyon parkurundaki uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın o 

istasyondaki denemesinin bitişinden itibaren en geç 3 (üç) saat sonrasına kadar, Hamidiye 

Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı Komisyonuna itiraz dilekçesi 

ile başvurur. Başvurunun değerlendirilmesi için 200 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 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na 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 Dekanlığı’na 

bir dilekçe ve yerleştirme sonuçlarına itiraz bedeli olarak aynı banka hesabına yatırılacak 200 

TL tutarında bedelin dekontu ile başvuru yapar. Şikâyet 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. Üniversitemize Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmeye hak kazanmış ancak ortaöğretim 

kurumlarından mezun olamayan öğrencilerimizin asıl kayıtları, bu adayların mezun 

olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde yapılacak olup, bu tarihe kadar mezun olduklarını 

belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. 
 
3. Nüfus Cüzdanı 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. 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. 
 
 
 

Eksik evrak ile kesinlikle kayıt alınmayacaktır. 
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Kontenjan sayısının değişmesi ve/veya kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Özel Yetenek Sınav Komisyonu karar verecektir. 
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. 

• A ve B Milli sporcular için milli olduklarını belirten (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) ve Türkiye Şampiyonalarında final oynamış (1.lik ve 2.lik) sporcular için ilgili makamlardan alınmış 
belge getirmek şartıyla, 

2021 TYT’den en az 150 puan almış olmak, 

• Lise ve dengi okullardan mezun olan ve mezun olabilecek adaylar için 2021 TYT’den en az 150 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 “Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu” www.sbu.edu.tr ve ybf.sbu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 

• Fakültemiz Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 2021 TYT puanı ile bu yıl 20’si kadın, 20’si erkek,  4 milli sporcu (2 erkek 2 kadın) ve Ocak 2017’den itibaren Türkiye 

şampiyonalarında final oynamış (1. ve 2.lik) 6 sporcu (3 kadın 3 erkek) olmak üzere toplam 50 öğrenci alınacaktır. Ancak adayların ön değerlendirme ve sınav sonuçlarına göre 

kesin kayıt sonrası kadın ve erkek adayların sayısının yetersiz olması durumunda, toplam kontenjan sınava giren mevcut adaylar arasından sıralamaya göre tamamlanacaktır. 

SINAV YERİ 

Sağlık  Bilimleri Üniversitesi, H  a   m  i  di  i  ye     Yaşam Bilimleri Fakültesi Selimiye Mah. Atölyeler Cad.No:7 34668Üsküdar, İstanbul 
TEL: 0 216 418 96 16 DAHİLİ: 3101-3102 
SINAV SAATİ: 09:30 

http://www.sbu.edu.tr/


 

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Ön Kayıt ve Sorumluluklar 

Ön başvurular online olarak yapılacaktır. Yetenek sınavı, koordinasyon parkuru şeklinde yapılacaktır. Tüm adaylardan elde edilen koordinasyon parkur sonuçları kayda geçirildikten sonra sonuçlar 

en iyiden en kötüye doğru sıralanarak   genel parkur sıralaması oluşturulacaktır. Böylece hem   erkek hem de kadın adaylar için  ayrı  ayrı  olmak  üzere  ilan  edilen  kontenjanın  4 (dört) katı  kadar  aday (100 

erkek-100 kadın) yerleştirme  esaslarına  göre değerlendirilecektir. Bunun dışında kalan adaylar elenecektir. 

Ön başvuru için istenen belgeler aşağıdaki gibidir; 

1) Ön başvuru Online kayıt formunun doldurulması, 

2) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi Puanının (TYT) asgari başvuru koşullarına uygunluğunu gösteren 2021–TYT Sınav Sonuç 

Belgesinin sisteme yüklenmesi, 

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

soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmî 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 vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi, (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş ve tüm yüz hatları görülecek netlikte), 

6) Olimpik branşların kategorilerinde A veya B (Gençler veya Büyükler ) ( Milli Sporcusu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü/İlgili Federasyonlar 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) Olimpik branşların kategorilerinde Ocak 2017’den itibaren Türkiye şampiyonalarında final oynamış (1. ve 2.lik) adaylar için Spor Genel Müdürlüğü/İlgili 

Federasyonlar tarafından onaylanmış belgesinin aslının sisteme yüklenmesi 

8) Resmi bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya özel hastaneler) ‘Spor Bilimleri alanında yapılan 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. (Bu ibarenin tam yazılmaması durumunda aday ön eleme işlemine tabi tutulmayacaktır.) 

9) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun (Sınav ücreti geri iade edilmeyecektir) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Adaylar bu belgeleri ön başvuru sırasında online sisteme kaydederek, sınav kesin kaydını tamamlamış olur ve bu işlem sonunda özel yetenek sınavı giriş belgesinin 

çıktısını almak zorundadır. Aday özel yetenek sınavı giriş belgesini 31 Ağustos -3 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan yetenek sırasında ilan edilecek olan 

kendi sınav saati ve gününde yanında getirmek zorundadır. Evrakların hatalı olması, yanlış beyan edilmesi ya da eksik olması durumunda aday kesinlikle Özel 

Yetenek Sınavına giriş yapamayacaktır.  

**Aday, Ön başvuru sonunda oluşan, Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi (Giriş belgesindeki resim net olmak zorundadır) ve Özel Kimlik Belgesi’ni sınav 

sırasında yanında bulundurmak zorundadır.  

UYARI: Eksik belge ile sınav alanında bulunan adaylar KESİNLİKLE Özel Yetenek Sınavına Alınmayacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


