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Fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi yüksek, sağlık ve spor bilincine sahip, yaratıcı ve 

üretken bireylerinden oluşan bir toplum yaratılmasında rol alacak liderlerin yetiştirilmesi hedefi 

ile yola çıkan bölümümüz, 1999 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ ne bağlı olarak kurulmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda bölümümüzde, dinamik, üretken ve alanında uzman kadrosu ile geleceğin 

rekreatif spor tesisi yöneticisi, spor animatörü, spor bilimcisi, fitness lideri, spor uzmanı ve 

antrenörü olarak çalışabilecek bireyler yetiştirilmektedir. Mezun spor bilimciler, geniş bir meslek 

yelpazesinde, popülerliği ve istihdam ihtiyacı giderek artan alanlarda iş bulabilmektedir.   

Araştırmaya, üretmeye, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin bütünlüğüne dayanan,  sürekli 

güncelleştirilen eğitim programı ve son teknoloji ile donatılmış modern tesisleri ile bölümümüz, 

ülkemizin Spor Bilimleri ve Rekreasyon alanında önde gelen eğitim kuruluşlarındandır. 

Mezunlarımız, sporcu performans değerlendirmesi yapabilecek ve değişik spor branşlarında 

çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Hedefler kapsamında, öğrencilerimize Üniversitemiz 

bünyesinde bulunan Gölbaşı ve Kızılcahamam Patalya Otellerinde, Sporcu Performans 

Laboratuvarında uygulamalı eğitimin yanı sıra, yabancı dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca...) 

eğitimi de sunulmaktadır. 

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve İlgili Özerk Federasyonlar tarafından uzmanlaştıkları 

alanlarda uygun kademe Antrenörlük Belgesi ve istekleri doğrultusunda, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programını tamamlayarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 

unvanı almaya hak kazanır ve özel ya da vakıf okullarında bu unvan ile çalışabilirler. 4 yıllık lisans 

eğitimi boyunca, dersler kapsamında ve dışında organize edilen eğitim faaliyetleri ile 

Cankurtarma, İlk Yardım, Step, Dalgıçlık ve değişik spor branşlarında hakemlik ve antrenörlük 

sertifikalarının öğrencilere sağlanması Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ nün amaçları arasında 

yer almaktadır. 

Bölüm programını başarı ile tamamlamak, hem fiziksel hem de zihinsel bir takım beceriler 

gerektirmektedir. Bu nedenle katılacağınız bu sınavda fiziksel ve zihinsel becerilerin test edilmesi 

amacı ile sınav sonrasında hesaplanan yerleştirme puanı içinde fiziksel performans testleri, 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanı ve Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) belirli 

oranlarla yer almaktadır. Birbirinizle eşit fırsatlarda yarışacağınız bu sınavda hepinize başarılar 

dileriz. 



Başkent Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 

COVİD-19 Salgının Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkilerine İlişkin 

Özel yetenek sınav sürecinde düzenlenecek etkinlik için göz önünde bulundurulması 

gereken temel faktörleri, ana sorunları ve risk değerlendirme sürecinde olası etkilerin 

hafifletilmesine yönelik önlemleri içermektedir. 

Sınav Komisyonu Tarafından Alınacak Önlemler; 

✔ Kapalı spor salonunun içerisine adaylar ateş ölçümü yapılarak, 5’er kişilik gruplar halinde 

alınacaktır. Sınav süresince adayın her denemesinden sonra temas edilen yüzeylerde 

dezenfeksiyon ve temizlik işlemi uygulanacaktır. 

✔ Sınav komisyonunun kullanması için yeterince eldiven ve maske bulundurulacaktır. 

✔ Etkinlik öncesinde ve sırasında, halk sağlığı tavsiyelerinin tüm katılımcılara, görevlilere 

ve ilgili paydaşlara ulaştırılması sınav komisyonunca sağlanacaktır. 

✔ Başkent Üniversitesi MEDİCO desteği ile acil durum temasları önceden belirlenecektir.  

✔ COVID-19 ile enfekte olma ve virüsü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında 

bilgilendirici işaret ve levhaların hazırlanarak salona asılacaktır. 

✔ Özel yetenek sınavına girecek öğrenciler için birden fazla yerde el yıkama, alkol bazlı el 

jeli bulundurulacaktır.  

✔ Organizasyon süresince 2 sağlık personelinin sürekli olarak etkinlik alanında kalması 

sağlanacaktır. Adayların ateşlerini sınava giriş öncesi kontrol edilerek, 38 ° C'nin 

üzerindeki ateşliler ve şüpheli vakalar tespit ve izole edilecektir.  

✔ COVID-19 şüphesi bulunan kişi belirlenen soyunma odasında izole edilecek ve Ankara 

Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne güvenli bir biçimde nakli gerçekleşecektir. COVID-19 

teşhisi konan kişilerin teması olanlar anında belirlenerek karantina altına alınması 

sağlanacaktır.  



Sınava Katılacak Adaylar Tarafından Alınması Gereken Önlemler; 

✔ Özel yetenek sınavı fiziksel mesafeyi korumanın mümkün olduğu düşük riskli 

organizasyonlar olarak kabul edilmektedir. Sporcular yanında antrenörler ve seyirciler için 

de fiziksel mesafenin korunması halinde risk daha da az olacaktır. Adaylar arasındaki 

fiziksel ve yakın temaslar COVID-19'un bulaşma riskini arttırır. 

✔ Kapalı spor salonunun soyunma odaları sınav süresince kullanıma kapalı olacağından, tüm 

adayların sınava spor kıyafetleri ile hazır gelmeleri gerekmektedir.  

✔ Adaylar spor salonun içerisine geçmiş yıllarda 10’arlı gruplar halinde alınırken bu sene 5’ 

erli gruplar halinde alınacaktır. Sınava girmek için Kapalı Spor Salonuna gelen adaylar 

arasında en az 2 metrelik fiziksel mesafe bırakılmalıdır.  

✔ Özel yetenek sınavına girecek öğrencilerin sınavın yapılacağı alana yalnız gelmesi ve risk 

altındaki gruplar olan 18 yaş altı yakınları ya da 60 yaş üzeri ebeveyn ile katılmamaları 

tavsiye edilir. Spor salonuna kesinlikle seyirci alınmayacaktır.  

✔ Geçtiğimiz yıllarda sınav süresince alınan görüntü kayıtları adayların yakınlarının 

izleyebilmesi için dışarıda kurulan izleme odasında canlı olarak yayınlanmaktaydı. Ancak 

bu yıl COVID-19 önlemleri kapsamında bu uygulama yapılmayacaktır.  

✔ Özellikle su şişeleri ve bardaklar olmak üzere ekipman (spor kıyafet, ayakkabı) paylaşımı 

yapılmamalıdır. 

✔ Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya kolunuzun içi ile 

(ellerinizle değil) örtün. Sosyal mesafe kurallarını uygulayın (en az 1 m). Öksürme devam 

ederse, kendinizi izole edin ve tıbbi yardım isteyin.  

✔ Adaylar el sıkışmaktan veya sarılmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.  

✔ Etkinliğe katılacak olan kişilerin kendilerini hasta hissetmeleri halinde Özel Yetenek 

Sınavına gelmemeleri önemle rica edilir. 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

2020 – 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

BÖLÜM 1 
ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) ÖZEL YETENEK SINAVI 

KONTENJANLAR 

2020 – 2021 eğitim – öğretim yılında uygulanacak Özel Yetenek Sınavı sonucunda 
bölümümüze 31 burslu (5 %100, 26 %50), 4 burssuz olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacaktır.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru formu (kayıt öncesinde online olarak Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü web 
sayfamızdan doldurulacaktır) 
2- YKS sonuç belgesinin aslı (ÖSYM internet sayfasında yer alan) ve 1 adet fotokopisi (Aslı 
iade edilecektir). (Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına 
başvurabilmek için de TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanının 150 ve üzeri olması 
gerekmektedir.) 

3- Resimli nüfus cüzdanın aslı ve 1 adet fotokopisi 
4- 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde, erkekler sakalsız) 
5- Egzersiz ve Spor Bilimleri özel yetenek sınavına katılmasında bir sakınca olmadığına dair, 
son 6 ayda alınmış sağlık raporu * 
6- Sınav başvuru ücreti dekontu (Başvuru ücreti 200 TL olup Denizbank A.Ş. Bahçelievler 
Şubesi veya Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Şubesi -Bağlıca Kampusu- Kurumsal TL 
hesabına yatırılacaktır)  
IBAN NO:TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 
7- Milli Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı federasyonlar 
için en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı; özerk federasyonlar için federasyon başkanı onaylı 
belge ile birlikte maç kâğıtlarının aslı ve fotokopisi) 
* Kesin kayıtta tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınmış heyet raporu ibraz
edilmek zorundadır. 

ÖN KAYIT YERİ VE TARİHİ 

TARİH: 27 Temmuz – 17 Ağustos 2020 
YER: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Eskişehir Yolu 
18.km Ankara
DANIŞMA: Tel (0 312) 246 66 77  
Web Sayfası:  http://sbb.baskent.edu.tr  
NOT: Başvurular posta ile kabul edilmez, şahsen yapılması gerekmektedir. 

http://www.baskent.edu.tr/-wwwspor
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** Başkent Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel 
aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim 
programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, kayak ve su sporlarına katılmayı 
gerektiren bazı kamp derslerini de içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav 
ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun 
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.   

Dersler listesi ve içerikleri için;  
http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=616 

SINAV VE KAYIT TAKVİMİ 

18 – 19 Ağustos 2020 Özel Yetenek Sınavı 

19 Ağustos 2020* Sınav Sonuçlarının İlanı (saat 18:00 itibariyle) 

20 – 21 Ağustos 2020 Kesin Kayıtlar (Asiller) 

24 – 25 Ağustos 2020 Kesin Kayıtlar (Yedekler) 

21 Eylül 2020 Derslerin Başlaması 

*Başvuru sayısına bağlı olarak özel yetenek sınavının tek günde tamamlanması halinde, sınav
sonuçları 19 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. 

SINAV SAATİ VE YERİ 

18 – 19 Ağustos 2020 tarihinde Bağlıca Kampüsü Spor Merkezi’nde yapılacak olan Özel 
Yetenek Sınavı saat 09.30’da başlayacaktır. Adayların sınavdan en az yarım saat önce sınav 
yerinde olmaları gerekmektedir. Sınav saati dilimlerinde ilgili sınava gelmeyen/gelemeyen ya da 
sınavı tamamlayamayan adaylar elenecek ve hak kaybına uğrayacaktır. 

DİKKAT: Başvurular sırasında adaya sınav giriş kimliği ve göğüs numarası verilecektir. 
Aday fotoğraflı sınava giriş kimliği, göğüs numarası ve pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi 
geçerli özel kimlik belgesi olmadan sınava alınmayacaktır. 

ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınavda adaylara genel sportif yeteneği değerlendirmek amacı ile motorsal özelliklerin test 
edileceği beceri-koordinasyon testi uygulanacaktır. Uygulanacak testin açıklamaları aşağıda 
verilmiştir. ağırlığı ve uygulanacağı yer aşağıda belirtilmiştir. 

http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=616
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Sınavda Uygulanacak Testin Açıklanması 

Beceri ve Koordinasyon Testi 

Adayların zamana karşı yarışarak beceri parkurunu tamamlaması prensibine dayanır. Her 
adayın iki test hakkı vardır. Test sonucunda iki denemeden daha iyisi dikkate alınır. Test sonucu 
adayın giriş kartına yazılır ve kendisine bildirilerek imzalanır.  

Beceri parkuru toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Beceri parkurunda yer alan aşamalar 
sırasıyla aşağıda verilmiştir (Şekil 1). 

Zigzaglı Koşu 
Engeller Arasından Geçme 
Denge Aletinden Geçiş 
Bank Üzerinden Sıçrama (10 kez) 

Şekil 1: Beceri ve Koordinasyon Testi 

1 m 

2 m 

1.5m 

3.5 m 

3 m 

3 m 
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I. Aşama: Zigzaglı Koşu 

Adaylar fotosel arasından geçtikten sonra, 1 m aralıklı olarak yerleştirilmiş olan 6 adet dikme 
arasında slalom koşarak parkura başlar. 

II. Aşama: Engeller Arasından Geçme

Bu aşamada aday 1,5 m aralıklarla yerleştirilmiş olan 3 engeli aşmak zorundadır. Birinci 
engelin (68 cm) üzerinden, ikinci engelin (84 cm) altından ve üçüncü engelin (68 cm) üzerinden 
geçer. Hatalı geçiş veya engelin düşmesi durumunda aday engeli tekrar yerine koyup, kaldığı 
yerden hareketi tekrarlar. 

III. Aşama: Denge Aletinden Geçiş

Aday 75 cm yüksekliğindeki denge aletini boydan boya yürür. Aday denge aletinden düşerse 
başa dönmez ve düştüğü yerden tekrar denge aletinin üzerine çıkarak devam eder. Denge aletinin 
başlangıcında ve bitişinde kırmızı şeritler bulunmaktadır. Bu aşamanın tamamlanabilmesi için, 
aday, denge aletinin başlangıcında bulunan şeridin gerisine ya da üzerine ve denge aletinin bitişinde 
bulunan şeridin üzerine ya da ilerisine basmak durumundadır. 

IV. Aşama: Bank Üzerinden Sıçrama

Aday bu aşamada bir bankın (45 cm yüksekliğinde) üzerinden 5 kez sola 5 kez sağa, çift ayak, 
toplam 10 sıçrama yapar ve bankın sonuna ulaşarak parkuru tamamlar. Geçerli sıçramalar hakem 
tarafından sesli olarak sayılır. Eksik ya da hatalı yapılan sıçramalar geçersiz olarak değerlendirilir 
ve adayın sıçramaları tamamlaması istenir. Sıçramaları tamamlayan aday, koşarak bitiş fotoselinin 
önünden geçer. 

Parkurun başında ve sonunda yer alan elektronik zaman sayacı adayın parkuru ne kadar 
sürede tamamladığını belirler. Sonuç adayın sınava giriş belgesine yazılır ve imzalanır. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Yetenek sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde, kızların ve erkeklerin fiziksel farklılıkları 
göz önüne alınarak, bu farkı ortadan kaldıracak şekilde istatistiksel yöntemler uygulanır. 
Uygulanan istatistiksel yöntemler sayesinde, kız ve erkek adayların birbirine karşı avantaj ve 
dezavantajlı olmaları mümkün değildir. Bu nedenle kız/erkek şeklinde ayrı ayrı kontenjan 
uygulaması yapılmayacaktır. Adayın programa kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olup olmadığını 
belirlemek üzere yerleştirmeye esas olan puan (YP) hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olan 
puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır: 
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a. Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en

yükseği)
c. 2019 / 2020-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 ve daha sonra da her aday için ÖYSP 
Standart Puanı hesaplanacaktır.  

Özel Yetenek Uygulama Sınavında Uygulanan Testlere ait Skorların Standart Puana 
(SP) (T puanı) Dönüştürülmesi: 

 Yerleştirmede Kullanılacak Puanın (YP)  Hesaplanması 

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

Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için: 

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

SayısıAday   
Toplamı   SkorlarıTest   

=Ortalama

1SayısıAday  
SayısıAday  

Karesinın  Toplamların  SkorlarınıTest  Toplamın  Karelerinin  SkorlarınıTest  
  tan

−

−
=SapmadartS

50 
  Ortalaması Dağılımının   Puan ÖYSP  Puanı ÖYSP  Adayın  

 x 10 SP) (ÖYSP   Puanı   Standart    +   
 

 
  
 

 − 
= − 

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 
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 Not: 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.) 

Spor alan/kol bölümü mezunları dışında kalan adaylar için: 

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

* OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puanlarından en yüksek olanı

Not: 2019 /2020 ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 
düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2018/2019 ÖSYS'de, 
sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına 
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve ilk sırayı 
alan 35 aday sınavı kazanmış olacaktır. Sıralamada ilk 35 adaydan sonraki adaylar ise yedek olarak 
kabul edilecek, belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan öğrenci olursa puan sıralamasına göre 
yedek adayların kayıt hakkı olacaktır. Sınavda yerleştirme puanına göre 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada 
yer alan adaylara %100; 6. sıradan 31. sıraya kadar olan adaylara %50 burs verilecek, 31. sıradan 
35. sıraya kadar olan adaylar ise burssuz olarak bölüme yerleştirilmeye hak kazanmış olacaktır.

Sınava Katılan Milli Sporculardan: 
a. Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına, Balkan ve Akdeniz Oyunlarına katılıp

ilk üç dereceye girmiş olanların Yerleştirme Puanlarına ek olarak 3 (üç) puan,
b. Yukarıda belirtilen yarışmalara sadece katılmış olanların Yerleştirme Puanlarına ek olarak

(iki) puan,
c. Diğer herhangi bir uluslararası yarışmaya (yukarıda belirtilenler dışında) katılıp milli

olanların (madalya kazanmış olanlar dâhil) Yerleştirme Puanlarına ek olarak 1 puan
(kulüpler arası ve ferdi yarışmalar dâhil değildir) verilir.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’ne kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ve yedek 
listede yer alan adayların listesi 19.08.2020 tarihinde Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir. İlk 35 kişi arasında yer alan adaylar, Başkent 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda 20 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında kayıt 
yaptıracaklardır. Asil listeden kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, asil aday kayıt süresi 
bitiminde puan sıralamasına göre kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday listesi ilan 
edilecek ve bu listedeki adaylar 24 – 25 Ağustos 2020 tarihinde kesin kayıt yaptıracaklardır.  
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BÖLÜM 2 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI 

KONTENJANLAR 
2020 – 2021 eğitim – öğretim yılında uygulanacak Özel Yetenek Sınavı sonucunda 

bölümümüze 4 engelli öğrenci alınacaktır. 
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni 

olmayacak düzeyde engel durumları aşağıda tanımlanmıştır: 

1) Bedensel engelli adaylarda;
- Dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez 

kullanabilme, 
- Bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinimsel 

paralizisi olanlardan, başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma, 
- Dizaltı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme 

(aktivite düzeyi K4), 
- Dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağımsız ve 

desteksiz hareket edebilme (aktivite düzeyi K4), 
- Spinal kord yaralanması, spina bifida vb sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve veya 

motor kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma, 
- Aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya 

mobilite kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle 
ellerine yardımcı cihaz almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4). 

2) İşitme engelli adaylarda; İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak
okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı 
olmayan (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir). 

3) Görme engelli adaylarda, sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma.

4) Zihinsel engelli adaylarda, “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu raporunda
belirtilmelidir). 

5) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm
veya Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir). Engel durumlarını 
belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Engelli 
Aday Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim 
almasına engel bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru formu (kayıt öncesinde online olarak Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü web 
sayfamızdan doldurulacaktır)

2. YKS sonuç belgesinin aslı (ÖSYM internet sayfasında yer alan) ve 1 adet fotokopisi. (YKS
sonuç belgesi sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl içinde alınmış olmalıdır.) (Engelli adayların
özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmeleri için
TYT puanlarının en az 100 veya daha yüksek olması gerekir)

3. Resimli nüfus cüzdanın aslı ve 1 adet fotokopisi
4. 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla

tanıtabilecek şekilde, erkekler sakalsız)
5. Egzersiz ve Spor Bilimleri özel yetenek sınavına katılmasında bir sakınca olmadığına dair,

son 6 ayda alınmış sağlık raporu *
6. Engelli adayların, (Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile

yaygın gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar-) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu
raporu”nu belgelemek.

7. Spor Özgeçmişi Olan Engelli Adayların (Tablo 1’de) belirtilen esaslara göre istenilen
belgeleri getirmeleri Spor Özgeçmişi Puanı (SÖP)’nın yerleştirme puanlarına eklenebilmesi
için gereklidir.

8. Sınav başvuru ücreti dekontu (Başvuru ücreti 200 TL olup Denizbank A.Ş. Bahçelievler
Şubesi veya Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Şubesi -Bağlıca Kampüsü- Kurumsal TL
hesabına yatırılacaktır)

IBAN NO:TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 

* Kesin kayıtta tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınmış heyet raporu ibraz
edilmek zorundadır. 

ÖN KAYIT YERİ VE TARİHİ 

TARİH: 27 Temmuz – 17 Ağustos 2020 
YER: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Eskişehir 

Yolu 18. km Ankara 
DANIŞMA: Tel (0 312) 246 66 77   
Web Sayfası:  http://sbb.baskent.edu.tr  
NOT: Başvurular posta ile kabul edilmez, şahsen yapılması gerekmektedir. 

** Başkent Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü giriş sınavı yüksek şiddetli 
fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde sürdürülen 
eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, kayak ve su 
sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini de içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına 
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başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler 
konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Bölümde 
okuyan engelli öğrencilerin kamp derslerine katılırken refakatçi bulundurmaları (kendi 
imkânları ile) zorunludur.  

Dersler listesi ve içerikleri için; 
http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&biri

m=616 

SINAV VE KAYIT TAKVİMİ 

19 Ağustos 2020 
400 m. Salon Koşusu 
Mülakat sınavı  

19 Ağustos 2020 Sınav Sonuçlarının İlanı (saat 18:00 itibariyle) 

20 – 21 Ağustos 2020 Kesin Kayıtlar (Asiller) 

24 – 25 Ağustos 2020 Kesin Kayıtlar (Yedekler) 

21 Eylül 2020 Derslerin Başlaması 

SINAV SAATİ VE YERİ 

19 Ağustos 2020 tarihinde engelli adaylar için Bağlıca Kampüsü Spor Merkezinde yapılacak 
olan Özel Yetenek Sınavı, engelli olmayan adayların ilk gün sınavlarının sonlanmasının ardından 
başlayacaktır. Engelli adayların saat 14:00 itibari ile Bağlıca Kampüsü Spor Merkezinde hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen saatte gelmeyen/gelemeyen ya da sınavı tamamlayamayan 
adaylar elenecek ve hak kaybına uğrayacaktır. Özel yetenek sınavını başarı ile tamamlayan engelli 
adaylar aynı gün yetenek sınavını takip eden saatlerde Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor 
Bilimleri Bölümü’ nde mülakat sınavına alınacaklardır.  

DİKKAT: Başvurular sırasında adaya sınav giriş kimliği ve göğüs numarası 
verilecektir. Aday fotoğraflı sınava giriş kimliği, göğüs numarası ve pasaport, nüfus 
cüzdanı, ehliyet gibi geçerli özel kimlik belgesi olmadan sınava alınmayacaktır. Adaylar 
sınav esnasında spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, eşofman, spor 
ayakkabısı vb. giymelidir. 

http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=616
http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=616
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ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Engelli adaylar için, özel yetenek sınavı ve değerlendirmesi üç aşamada yapılır.  
Birinci aşamada, spor salonunda 400 metre koşu testini erkek engelli adaylar 4 dakikada 

kadın engelli adaylar 4,5 dakikada tamamlamak zorundadırlar. Özel yetenek sınavında, 
adayların 400 metre koşu testi sonucu (başarılı/başarısız) hakem tarafından onaylanır. Adaylar, test 
sonuçlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına işlendiğini kontrol etmekle yükümlüdürler. 400 
metre koşu testini belirtilen sürelerde tamamlayamayan adaylar ikinci aşamaya geçemezler ve 
dolayısıyla adayların yerleştirme puanı hesaplanmaz.  

İkinci aşamada, 400 metre koşu testinde başarılı olan engelli adaylar, aynı gün ilan edilen 
saatte mülakat sınavına katılırlar.  

Üçüncü aşamada ise, engelli adayların Yerleştirme Puanı hesaplanır. Adayların yerleştirme 
puanı hesaplanırken, mülakattan aldıkları puan varsa Spor Özgeçmiş Puanına (SÖP) eklenir. Elde 
edilen toplam puana göre en yüksekten aşağıya doğru sıralama yapılır. Engelli Adaylardan 400 
metre koşu testinde başarılı olanlar, spor özgeçmişine ait onaylı belgelerinin karşılığı olan Spor 
Özgeçmiş Puanı (SÖP) ve mülakat puanı ile değerlendirilirler. Adayların spor özgeçmişleri olsun 
veya olmasın Tablo 1’de ki kriterler doğrultusunda değerlendirmeye alınırlar. 

 

ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN PUANLARININ 
HESAPLANMASI 

Sınav puanlamasında kullanılacak yöntemler aşağıda sıralanmıştır. 

Spor Özgeçmiş Puanlarının (SÖP) Hesaplanması 
Engelli adayların spor özgeçmiş puanları başarıları, yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. 

Bu değerlendirmede göz önünde bulundurulacak branşlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
Tablo 1. SÖP Hesaplaması için Değerlendirmeye Alınacak Branşlar 
 

 
 
 
 
 
 
 
Branşlar 

Atletizm 
Badminton 
Basketbol 
Cimnastik 
Futbol 
Güreş 
Halk Oyunları 
Hentbol 
Karate 
Okçuluk 
Oryantiring 
Taekwondo 
Tenis 
Voleybol 
Yüzme 
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Bu branşlar dışındaki başvurularda standart spor özgeçmiş puanı 40 olarak değerlendirilir. 
 
Tablo 2: Engelli Adaylar İçin Spor Özgeçmiş Belge Puanları. 

* Bu tablo, Tablo 1’deki branşlara göre değerlendirilecektir. 
S.N Belge Adı SÖP 

 

1 

● Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili 
yönetmeliğine uygun paralimpik ve deafolimpik spor branşlarında ilgili 
Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, 
katıldıkları yarışma türüne göre milli sporcu belgesi 

 
100 

 
 
2 

● Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligde 5 resmi müsabakada 
oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

● Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Türkiye 
Şampiyonaları’nda birinci olmak veya herhangi bir kategoride Türkiye rekoruna 
sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile belgelemek. 

 
 

90 

 

3 

● Ulusal ligi olmayan takım sporlarında, en üst ligde 5 resmi müsabakada 
oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

● Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen
Türkiye Şampiyonaları’nda 2. veya 3. olmak. 

 

80 

 

4 

● Ulusal Ligi olan Takım sporlarında en üst lig dışındaki liglerde, 5 resmi 
müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

● Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen
Türkiye Şampiyonaları’nda 4., 5. ve 6. dereceye girmek. 

 

70 

 
5 

● Türkiye Okullar arası müsabakalarında ilk üç dereceye girmek 
(müsabakada yer almak zorundadır). 

 
60 

 

6 

● Ulusal  ligi  olmayan  takım  sporlarında  5  resmi  müsabakada  oynadığını 
müsabaka cetveli ile belgelemek. 

● Bireysel sporlarda 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile 
belgelemek. 

 

50 

7 
● İl,  bölge,  Türkiye  şampiyonasında  ya  da  okullar  arası  yarışmalarda 

müsabakaya katıldığını belgelemek (müsabakada yer almak zorundadır). 40 

8 ● Spor özgeçmişi olmayan adaylar. 30 

 

NOT 1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin ilgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 
Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir. 
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NOT 2: Bireysel Sporların takım yarışmalarından elde edilen sportif başarıların puan 
karşılığı yoktur. 

Özgeçmiş Belgelerinin Değerlendirme ve İlan Süreci 

1. Ön kayıt sırasında engelli aday tarafından verilen özgeçmiş belgeleri, engelli aday değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirilir ve belgelerin ön kabulü yapılır. 
2. Ön kayıt sonrasında görevli öğretim elemanları tarafından özgeçmiş belgeleri değerlendirilir ve
belgeye karşılık gelen puan verilir. 
3. 19.08.2020 tarihinde özgeçmiş belge puanları Spor Bilimleri Bölümü resmi web
sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir. 

Mülakat Sınavı Puanlarının (MSP) Hesaplanması 

İlan edilen tarihte yapılan mülakat sonucuna göre başarıları, yüz (100) puan üzerinden 
değerlendirilir. 

Engelli Aday Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) = (SÖP x 0,5) + (MSP x 0,5) 

Engelli Aday Kontenjanına Öğrenci Alımında İzlenecek Yöntem 

Özel Yetenek Sınavına başvuran ve 400 metre koşu testinde başarılı olan engelli adayların 
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) puanları ilk olarak, Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) ve Mülakat 
puanı dikkate alınarak hesaplanır ve genel sıralama yapılır. Engelli adayın ÖYSP’ları 60 ve üzeri 
olanlar genel sıralamaya katılır. Engelli Aday kontenjanları dolmadığı takdirde, boş kalan 
kontenjan olması durumunda bu kontenjanlar, genel kontenjana aktarılır. Değerlendirme 
sonucunda toplam puanları eşit olan engelli adaylardan, başvuruda kullanılan spor özgeçmiş puanı 
(SÖP) daha yüksek olan adaylar tercih edilir. 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
Öğretim Ücreti: 

 
Başkent Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2020 – 2021 ders yılında öğretim ücreti Sağlık 

Bilimleri Fakültesi lisans programları için yıllık 48.000 TL (%8 KDV dâhil)’dir. Ancak Egzersiz 
ve Spor Bilimleri Bölümü yetenek sınavında %100 ve %50’lik burslar olması nedeniyle; %100 
burs hakkı kazananlar ücretsiz, %50 burs hakkı kazananlar 24.000 TL ödeyerek; burssuz öğrenciler 
ise 48.000 TL ödeyerek kayıt yaptırabileceklerdir. Bu ücretlerin ilk taksiti kesin kayıt sırasında 
ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ödenecektir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir 
önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır. Ücretlere %8 KDV 
dahildir.  
 

Burslar: 
● Başkent Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere Başkent 

Üniversitesi tarafından sağlanan burs, öğretim ücretinin %100, %50 ve %25’ini 
kapsamaktadır. Burslar, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarılı olarak 
devam ettiği sürece sağlanacaktır.  

●  2018 ve takip eden yıllarda ÖSYS girişli öğrencilerin bursları, kılavuzda belirtilen 
programın normal eğitim öğretim süresi kadar devam edecektir. Askıda geçirilen süreler 
normal eğitim öğretim süresine dâhil edilecektir. Normal eğitim süresinde mezuniyet 
hakkını kazanamayan öğrenci eğitiminin uzadığı sürede kayıt yaptırdığı yıl için mütevelli 
heyet tarafından bölümü için belirlenen eğitim ücretini ödemek zorundadır. Sağlık durumu 
heyet raporu ile tespit edilerek izinli sayılan öğrencilerin bursları izinli oldukları süre kadar 
eğitim-öğretim süresine eklenir 

● Her akademik yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ön lisans ve lisans 
programlarında akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerin 
ağırlıklı ortalaması) 3,50 ve daha yüksek olanlar ilgili yönetim kurulunca öncelik sırasına 
göre Başarı Bursu adayı olarak Rektörlük Makamına önerilir. Yukarıdaki koşulları 
sağlayan öğrenciler arasında Rektörlük Makamınca yapılacak değerlendirmeler sonucunda 
her programda başarı sıralamasına göre, sınıf mevcudunun ilk %10’una uygun görülen 
miktarda başarı bursu verilir.  

Başarı Bursu, önlisans / lisans öğrencileri için bursu aldığı akademik yıl, lisansüstü 
öğrenciler için ise bursu aldığı yarıyıl için geçerlidir. Bir öğrenci yukarıda belirtilen 
ölçütleri karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda “Başarı Bursu” alabilir. 

● Bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren ön lisans ve lisans öğrencilerinden; Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonunun katıldığı uluslararası 3 yarışmalarda birincilik derecesi 
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alanların öğretim ücretinin tamamı, ikincilik derecesi alanların %75’i, üçüncülük derecesi 
alanların %50’si karşılanır. 

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda branşında en 
üst ligde yarışarak birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin %75’i, ikincilik derecesi 
alanların %50’si, üçüncülük derecesi alanların %25’i karşılanır. 

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda branşında alt 
liglerde yarışarak birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin %25’i, ikincilik derecesi 
alanların ise %10’u karşılanır. 

Takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 
Uluslararası ve Ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; 
birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere Rektörlüğün değerlendirmesine 
göre belirlenen oranlarda başarı bursu verilir. 

Ayrıca, branşında faal olarak milli olan (son iki yıl) ve bireysel olarak uluslararası 
yarışmalarda ülkemize derece kazandırmış (ilk üç), üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ön 
lisans ve lisans öğrencilerine, Rektörlük Makamınca %75 oranında başarı bursu verilir. Faal 
olarak milli olan (son iki yıl) ancak bireysel olarak derecesi bulunmayan üniversitemize 
yeni kayıt yaptıracak ön lisans ve lisans öğrencilerine Rektörlük Makamınca %25 oranında 
başarı burs verilir.  

● Spor Bursu, her akademik yıl başında Spor Merkezi Koordinatörlüğünce tespit edilen ve 
Rektörlük Makamınca onaylanan öğrencilere, ilk seferinde akademik yıl not ortalamasına 
bakılmaksızın bir akademik yıl için verilir. Bu şekilde teşvik bursu alan bir öğrenci, bursu 
kullandığı akademik yıl içinde veya sonrasında 7. maddede belirtilen derecelerden herhangi 
birini yeniden alması halinde, akademik yıl not ortalamasının en az 2,00 olması koşuluyla, 
izleyen akademik yılda yeniden teşvik bursu almaya hak kazanır. Milli Sporcu bursu alan 
öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için; Federasyondan alacakları yeni tarihli Milli 
Sporcu belgesini her akademik yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri 
ve akademik yıl not ortalamalarını 2,00 altına düşürmemeleri gerekmektedir. 

● Öğrencinin alacağı burs oranı %100’ü aşamaz. 

 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ nde 
İngilizce hazırlık zorunluluğu yoktur. Ancak bölüme girmeye hak kazanmış öğrenciler, istekleri 
doğrultusunda ücreti karşılığı (40.000 TL) bir yıl süresi olan İngilizce Hazırlık Programını 
okuyabilirler. İngilizce hazırlık okumayı tercih eden öğrenciler, İngilizce hazırlık kriterlerini 
yerine getirmek koşulu ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ nden mezun olurlar. 
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Ulaşım: 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne Sıhhiye köprüsü üzerinden saat 08.00, 08.15, 

09.00’da servis ile ulaşmak mümkündür. Bu saatlerin yanı sıra, her saat başı yine Sıhhiye köprüsü 
üzerinden Bağlıca Kampüsü’ne ulaşılabilir. Kampüs’den Sıhhiye’ye her saat başı servislerle 
ulaşılabilir. 
 
ŞEHİR - BAĞLICA KAMPÜSÜNE GELİŞ  
Sıhhiye: Başkent Üniversitesi Otobüs Durağı (Köprü Üstü) 
Bahçelievler: Başkent Üniversitesi Hastanesi Önü (11. sokak başı) 
Milli Kütüphane: Başkent Üniversitesi Durağı (Eskişehir Yolu) 
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2019 YILINDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL 
YETENEK SINAVI SONUCUNDA İLK 10 SIRADA YER ALAN ADAYLARIN 

DERECELERİ* 
 

SIRA 
NO Cinsiyet TYT Puanı AOÖBP Mekik 

Koşusu 
Beceri-

Koordinasyon 

YERLEŞTİRME 
PUANI             

(YP) 

1 E 221,599 394,55 120 22,57 164,709 

2 E 186,669 433,25 122 23,71 160,997 

3 K 222,457 445,05 61 32,97 159,104 

4 K 227,376 388,10 64 29,96 154,900 

5 E 223,494 326,55 115 25,89 153,807 

6 E 201,132 319,00 124 22,01 153,421 

7 E 235,542 304,60 105 23,31 153,166 

8 E 165,918 393,10 113 21,66 153,025 

9 K 158,581 404,55 83 28,12 149,978 

10 E 228,156 357,55 85 26,06 149,777 

  
*2019 yılında yapılan sınavda mekik koşusu da yer almaktadır. Yukarıda yer alan dereceler, 
bilgilendirme amacı taşımaktadır. 2020 Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü özel yetenek sınavında 
COVID-19 Pandemisi sebebi ile yalnızca uyarlanmış Beceri-Koordinasyon Parkuru 
uygulanacaktır. 


