
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında Spor Bilimleri Bölümüne Ön Kayıt şartı ve Özel 

Yetenek Sınavı ile bölümümüze 40 burslu (5 %100, 25 %50 ve 10 %25), 10 burssuz olmak 

üzere toplam 50 öğrenci alınacaktır.  

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1-TC veya KKTC vatandaşı olmak. 

2-2018-19 YKS sınavına girmiş ve YKS puan türü TYT’den en az 150 puan almış olmak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Başvuru formu (kayıt öncesinde online olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web 

sayfasından yapılacaktır) 

2- 2018-19 YKS sonuç belgesinin aslı (ÖSYM internet sayfasında yer alan) ve 1 adet 

fotokopisi (Aslı iade edilecektir) 

3- Resimli nüfus cüzdanın aslı ve 1 adet fotokopisi 

4- 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, önden, baş ve boyun 

açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, erkekler sakalsız) 

5- 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: 19 Ağustos – 02 Eylül 2019 

YER: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eskişehir Yolu 

20.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 Spor Bilimleri Bölümü giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 

içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek 

şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, 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.  

 

 

http://www.baskent.edu.tr/-wwwspor


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI 
 

 

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında uygulanacak Özel Yetenek Sınavı sonucunda 

bölümümüze 5 engelli öğrenci alınacaktır. 

Spor Bilimleri Bölümünde 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. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru formu (kayıt öncesinde online olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web 

sayfasından yapılacaktır) 

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’den en az 100 veya daha yüksek puan almış olmaları 

gerekir)  

3. Resimli nüfus cüzdanın aslı ve 1 adet fotokopisi 



4. 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, önden, baş ve 

boyun açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, erkekler sakalsız) 

5. 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 

Kampusu- 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: 19 Ağustos – 02 Eylül 2019 

YER: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 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 Spor Bilimleri Bölümü giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel 

aktiviteler içermektedir. Ayrıca, 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. 

Bölümde okuyan engelli öğrencilerin kamp derslerine katılırken refakatçi bulundurmaları 

(kendi imkânları ile) zorunludur.  


