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Sevgili adaylar;
Yükseköğretim Kurulu’nun 15.01.2013 tarihli toplantısında alınan karar ve 23.01.2013
tarih ve517/3387 sayılı yazısı ile kurulan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor
Bilimleri Bölümü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci
alınacaktır. Özel Yetenek Sınavında, elektronik cihazlar ile ölçülen ve bilgisayar programı ile
hesaplanan bir değerlendirme sistemi tercih edilmiştir. Özel Yetenek Sınavı’nın, hiçbir
olumsuzluğa meydan vermeden gerçekleşmesi için gereken bütün tedbirler alınmaktadır.
Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, en hassas ve objektif
değerlendirmeyi sağlamak üzere öğretim elemanlarımızca hazırlanmıştır. Sınav sistemi
hakkında bilgi sahibi olmanız ve sorunsuz bir süreç geçirmeniz için bu kılavuzu dikkatlice
incelemeniz tavsiye edilmektedir. Özel Yetenek Sınavı’na katılacak tüm adaylara başarı
dilekleriyle…
Yrd.Doç.Dr.Mehmet TUNÇKOL
Bölüm Başkanı
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1-TERİMLER ve KISALTMALAR LİSTESİ
Bu kılavuzda kullanılan terimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.
YP: Yerleştirme Puanı
YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı-Puanı.
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı.
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı.
BKT-SP: Beceri Koordinasyon Testi - Standart Puanı.
YP: Yerleştirme Puanı.
Sınav Komisyonu: Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca belirlenen
komisyon.
Sınav Üst Kurulu: Rektör veya Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı ve Spor Bilimleri Bölüm Başkanı’ndan oluşan kurul.
Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörü.
Rektörlük: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü.
2. SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Özel Yetenek Sınavı’na girecek adayların, sınavın yer ve zamanının belirlenmesi ve
gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,
b) Sınav görevlilerinin belirlenmesi ve jürilerin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
d) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,
e) Adayların itirazları konusunda karar verilmesi,
f) Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması ve görevlendirilmesi,
Not: Anlaşmazlık durumunda Sınav Üst Kurulu sorumlu ve yetkilidir.

3. ÖNEMLİ TARİHLER
Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı'na ilişkin önemli tarihler Tablo 1'de
görülmektedir.
Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih

Açıklama

Yer

11-18 Eylül 2017

Bireysel Başvuru

Spor Bilimleri Bölüm
Başkanlığı

19 Eylül 2017

Özel Yetenek Sınavı

20 Eylül 2017

Asıl ve Yedek Listelerin İlanı

20-23 Eylül 2017

Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız
Yerleşkesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

4. KONTENJANLAR
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Spor Bilimleri Bölümü’ne toplam 70 (yetmiş) öğrenci
alınacaktır. Yapılan I. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre 36 öğrenci kayıt yapmaya hak
kazanmıştır. Kayıt süreci sonunda boş kalan 34 kontenjan için II. Özel Yetenek Sınavı
yapılacaktır. Kontenjanların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Kontenjanların 2 (iki) katı kadar
yedek aday ilan edilecektir.
Tablo 2: Spor Bilimleri Bölümü Kontenjan Dağılımı

% 50 Burslu
Millîlik Bursu
Toplam

Kadın
5
2
7

Erkek
15
12
27

Not: Tablo 2’de belirtilen kontenjanlara yeterince başvuru olmaması durumunda
kontenjanlar arasında birinden diğerine transferi dekanlığın onayı ile yapılabilir.

Tablo 3: Öğrenim ücretleri ve Hesap Numaraları
Spor Bilimleri Bölümü Yıllık Ücreti
%50 Burslu
Millilik Bursu
Sınav Giriş Ücreti
Sınav Sonucuna İtiraz Ücreti

25.000 TL
12.500 TL
Ücretsiz
250 TL
250 TL

Albaraka Türk Katılım Bankası
Değirmendere Şubesi
Garanti Bankası Merkez Şubesi

TR 78 0020 3000 0210 7500 0001 01
TR 82 0006 2000 1580 0006 2949 19

5. BAŞVURU KOŞULLARI
*

T.C. Vatandaşı olmak.

*

2017 yılında YGS’ye girmiş olmak.

*

Spor lisesi mezunları (alan/kol/bölüm farkı gözetmeksizin) ve millî sporcular için YGS

puanlarının herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak.
*

Tüm lise mezunları için (alan / kol / bölüm farkı gözetmeksizin) YGS puanlarının

herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak.
*

Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve/veya

fiziksel engeli bulunmamak.

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı.
* 2 adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ay içinde çekilmiş
olmalıdır).
* Orta Öğretim Başarı Puanını Gösteren 2017 LYS Sonuç Belgesi (Sadece YGS’ye
girmiş olan adaylar da LYS sonuç belgesini alabilir).
* Özel Yetenek Sınavına giriş ücretini (250 TL) yatırdığını gösterir banka dekontu.
* Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi
(diploma veya belge üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır). Mezuniyet sınavı için
sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeleyerek başvuruda
bulunabilirler.
* Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastaneler de olabilir) alınacak “Özel
Yetenek Sınavı’na girmesinde sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu.

* Millî sporcular için ilgili Spor Federasyonu’ndan veya Spor Genel Müdürlüğü’nden
alınmış, “Millîlik Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve
26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Millî Sporcu Belgesi verilmesi hakkında
yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır) ve son 2 yıla ait 3 adet müsabaka cetveli.
* Başvuru için gerekli evrakların tamamının asılları veya noter tasdikli suretlerini kesin
kayıt esnasında ibraz edilmek zorundadır.

7. GENEL KURALLAR
* Tüm adaylar Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Spor Bilimleri Bölüm
Başkanlığı’na kendisi veya 1.derece yakını tarafından Özel Yetenek Sınavı’na kesin
kayıt yaptırması zorunludur.
* Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı 19 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır.
Ancak başvuru yapacak aday sayısına göre sınav tarihleri ilgili komisyon tarafından
uzatılıp kısaltılabilir.
* Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi (ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu gereği, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer
elemanlarca yapılır ve Spor Bilimleri Bölümü Başkanlığı’nca yürütülür.
* Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, yerinde, yönteminde ve öğrenci kontenjanlarında değişiklik
yapmaya “Özel Yetenek Sınav Komisyonu” yetkilidir.
* Yükseköğretim Genel Kurulunun 06-07.12.2012 tarih ve 2012.29.1270-1271 sayılı
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda verilen formüle göre her
bir adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanır. Her bir adayın ÖYSP
Standart puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2017 YGS Puanı
(YGS-P) göz önünde bulundurularak; 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu uyarınca Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen şekilde
adayın Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda en yüksek

puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır. Adayların Yerleştirme puanlarının (YP)
eşit olması halinde; eşit puanlı adayların kendi aralarında sıralaması 2017 YGS puanlarına
göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi
aralarında OBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS
puanları ve OBP puanlarının her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelenin öncelikli
olarak sıralamaya dahil edilmesi yoluyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday
belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir. Hesaplanan YP puanları Spor Bilimleri
Bölümü Başkanlığı’nca ilan edilir.
* Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak,
geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
* Sınav bitiminde asıl ve yedek adaylara ait listeler, sınav komisyonu onayından sonra Spor
Bilimleri Bölümü Başkanlığı tarafından ilan edilir. Sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara
ait kesin listeler ise Rektörlük onayından sonra açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına,
listelerin ilan edilmesinden sonraki 48 saat içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen
dilekçe ile itiraz edebilir.
* Sınav itirazları belirtilen hesap numaralarına 250 TL yatırdıktan sonra yapılır.
Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
* Yerleştirme

işlemleri

2017-ÖSYS

Yükseköğretim

Programları

ve

Kontenjanları

Kılavuzunda belirlenen esaslara göre yapılır.
* 2016-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puan (OBP)’ı ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2016ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans
programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar bu durumlarını
online başvuru esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunanların o anki sınav
sıralamaları geçersiz sayılarak sıralama puanları yeniden hesaplanacaktır.
* Kazananların kesin kayıtları 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında ve bizzat öğrenci
tarafından verilecek belgeler ile Avrasya Üniversitesi “Ömer Yıldız Yerleşkesi”nde yapılır.
* Özel Yetenek Sınavında görevli öğretim elemanları ve diğer görevliler, adayların
yaralanmasından ya da sakatlanmasından, herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan
sorumlu tutulamaz.
* Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

* Bu kılavuz Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nun ilgili
kurullarında görüşülüp kabul edildiği tarih itibariyle Yükseköğretim Kurumu’nun
kontenjan artırımına gitmesi halinde sınav komisyonu gerekli düzenlemeyi yapmaya
yetkilidir.
* Her adaya sınav günü göğüs numaralarının dağıtımı 08:30-09:00 saatleri arasında nüfus
cüzdanının teslimi ile yapılır. Sınava girecek olan adaylar yanlarında resimli ve onaylı özel
kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde
göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
* Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunmak
zorundadır.
* Göğüs numaralarının dağıtımı aşağıda verilen Tablo 3’de belirtilen saatlerin dışında
yapılmayacaktır. Zamanında göğüs numarası almayan adaylar herhangi bir hak talep
edemezler.
* Adaylar sınav günü ilan edilecek olan göğüs numarasına göre sınava alınacaktır. Belirlenen
tarih, saat ve grupta hazır bulunmayan aday sınava giriş hakkını kaybedecektir.
* Adayların reflektörlü amblem bulunduran kıyafetler giymelerinden dolayı fotosel cihazının
durması durumunda yeni hak verilmeyecektir.
* Her sınav başlangıcında öncelikle bayan adaylar sınava alınacaktır.
* Adaylara testte 2 hak verilir ve elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınır.
* Özel Yetenek Sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav
kurallarına uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan
adaylar ile tesis ve malzemelere kasıtlı olarak zarar verenler “Sınav Komisyonu” kararıyla
sınavdan ihraç edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
* Adayların uygulama sınavına yönelik her türlü itirazları dilekçe ile yazılı olarak Özel
Yetenek Sınav Komisyonu’na yapılacaktır. Aday, itirazını sınavın bitimine kadar yapmak
zorundadır.
Tablo 3: Özel Yetenek Sınavı Uygulama Programı

Tarih

Başlama Saati

Göğüs Numaralarının Dağıtılması

19 Eylül 2017

08:30-09:00

Beceri-Koordinasyon Testi

19 Eylül 2017

10:00

8. DEĞERLENDİRME
Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP)’nın Hesaplanması
1. Tüm adaylar öncelikle sınava girmek zorundadır. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 100
puan üzerinden hesaplanacaktır.
2. Sporcu Özgeçmişi (SÖ) % 30 oranında katkı sağlayacaktır. Sporcu Özgeçmiş Puanları
aşağıda verilen Tablo 4’e göre hesaplanacaktır.
3. Aktif

millî

sporcular,

tam

bursluluk

kontenjanı

için

kendi

aralarında

değerlendirilecektir.
Tablo 4. Sporcu Özgeçmişi Puanlama Tablosu
Millî sporcu, millî takım antrenörü, uluslararası seviyede hakem

100 puan

Branşında Türkiye Şampiyonasında ilk 3 derece

90 puan

Branşının en üst liginde oynayan sporcu

80 puan

Branşında 2.Lig seviyesinde oynayan sporcu/hakem

70 puan

Branşında 3.Lig seviyesinde oynayan sporcu/hakem

60 puan

Amatör liglerde sporcu/hakem

40 puan

4. Yerleştirme Puanı (YP) 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
kılavuzunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanır.
a.

Özel Yetenek Sınavı Puanları kullanılarak her adayın ÖYSP Standart Puanı

(ÖYSP-SP) hesaplanır (ÖSYS-SP’ların ortalaması 50, standart sapması 10’dur).
b.

Aday diğer alanlardan geliyorsa;

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

Aday aynı alandan geliyorsa;

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x AOBP) bağıntıları

kullanılarak her bir aday için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.
5. Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puanlarından en yüksek puanı ve ÖSYM
kartında yer alan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır.

6. 2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı
puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
7. Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak
kontenjan kadar aday sınavı kazanmış asil ve takip eden kontenjan kadar olan adaylar
yedek olarak listede yer alacaklardır.
8. Sıralamaya göre puanların eşit çıkması halinde YGS sınavı yüksek olanlar ön sıraya
yerleştirileceklerdir. Yine eşitliğin bozulmaması halinde adayların doğum tarihine göre
yaşı küçük olanlar öne alınacaktır.
Not: Testi bitiren adayların test skorları, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş
kartlarına işlenir ve imzalanır. Adaylar, test skorlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına işlenip
işlenmediğini kontrol ettikten sonra sınav giriş kartındaki ilgili bölümü imzalayıp sınav
salonundan ayrılırlar.

9. ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TEST
Başlangıç ve bitiş zamanının elektronik bir kronometre sistemi ile ölçüldüğü sınavda
aday Şekil 1’de belirtilen başlangıç noktasındaki fotoselin hemen önünde durur ve hazır
olduğunda teste başlar. Adayın belirtilen yerden başlamaması veya bitiş noktasında elektronik
kronometreyi durdurmayacak şekilde fotosel hizasının altından geçerek kendini yere atarak
testi bitirmesi veya testi kendi kararıyla yarıda bırakması durumlarında aday hakkını
kullanmış olur ve test skoru değerlendirmeye alınmaz. Aday teste belirtilen yerlerden giriş ve
çıkış yapmak zorundadır. Testlerde “hata” komutu alan aday, ilgili hakem uyarısı ile hatanın
yapıldığı istasyonun başına geri dönerek testine devam edebilir.

Şekil 1. Beceri - Koordinasyon Testi Parkuru

1. Öne takla: Aday tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder
üzerinde öne takla atar. Yan veya omuz üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar,
geçersiz sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru
yapmak için tekrarlar.
2. Slalom: Aday, belirli aralıklarla dizilmiş direkler arasından koşarak slalom yapar.
Slalom sırasında direklerin devrilmemesi ve/veya sırasının atlanmaması gerekir.
3. Hentbol topunu duvara vurma: Aday, bu istasyonda kasanın içerisinde bulunan
2 adet hentbol topundan herhangi birini alarak, karşısında bulunan karenin içerisine 2 (iki)
defa atarak vurur. Karenin içerisine 2 adet isabetli atış yapılana kadar istasyona devam etmek
zorundadır. Aday istasyonu bitirdiğinde en az bir top kasanın içinde bulunmalıdır.
4. Sağlık topunu taşıma: Aday bu istasyonda kasanın içerisinde bulunan sağlık
toplarını alarak kasanın karşısında bulunan huninin etrafından dönerek sağlık toplarını tekrar
almış olduğu kasanın içerisine bırakır. Her iki top elde ya da kol altında taşınmalıdır. Sağlık
toplarının herhangi biri yere düşmesi durumunda aday, topu aynı şekilde eline alarak ya da
kol altına alarak istasyonu tamamlar. Sağlık topunun ağırlığı adaylar için 1+1=2 kg’dır.
5. Engelin Üstünden Sıçrama: Aday engelin üzerinden 5 sağ, 5 sol olmak üzere
toplam 10 adet çift ayak sıçrama yapar. 10 adet sıçramayı tamamlayan aday diğer istasyona
geçer.
6. Basketbol topu taşıma: Aday, belirlenen platform üzerinde; 1 nolu kasada
bulunan 2 adet topu teker teker alarak 2 nolu kasaya taşır. Toplardan herhangi biri kasadan
dışarı çıktığı takdirde aday çıkan topu tekrar 2 nolu kasaya taşımak zorundadır.

