
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1. Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ön kayıt ve 

özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi 

Bölümünde eğitim vermektedir. Bölüm ve fakülte hakkında detaylı bilgi için lütfen 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/  adresini ziyaret ediniz). 

 

Kapsam 

MADDE 2. Bu yönerge adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, 

yerleştirme, ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

Tanımlar 

MADDE 3. Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

 

KISALTMA TANIM 

  

ÖYS Özel Yetenek Sınavı 

  

ÖYT Özel Yetenek Testi 

  

TYT-P 

Temel Yeterlilik Testi Puanı türlerinden en yükseği 

  

OBP Orta Öğretim Başarı Puanı 

  

YTP Yetenek Testi Puanı 

  

ÖYSP-SP ÖYSP Standart Puanı 

  

YP Yerleştirme Puanı 

  

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/


Genel esaslar 

MADDE 4. Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine öğrenci alımı ÖSYM 

2019 TYT Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu bölüm T.C. vatandaşı olan 

ve herhangi bir engeli olmayan adaylar için ve yabancı uyruklu adaylar için bilgiler içermektedir. 

 

a. Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün eğitim 

programına, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak TYT puanı, ÖYSP-SP ve OBP 

değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin kontenjanları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

b. Uluslararası öğrenciler LHÜ Uluslararası öğrenci kabul şartlarını sağladıkları ve resmi kabul 

mektuplarını aldıktan sonra ilgili sürece dahil olup, Özel Yetenek Testi’ne girmeye hak 

kazanacaklardır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

c. Tüm programların giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve zihinsel 

engelinin bulunmaması gerekir.  

 

Tablo 1: Antrenörlük Bölümü alınacak öğrenci sayıları:  

BÖLÜM 

 KONTENJAN  

   

KIZ  ERKEK TOPLAM  

    

Antrenörlük Eğitimi 20 30 50 

    
 
 

Tablo 2: Antrenörlük Bölümüne alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları:  

BÖLÜM 

 KONTENJAN  

    

KIZ ERKEK 

 

TOPLAM    

     

Antrenörlük Eğitimi 5 20  25 

     

* Uluslararası öğrenciler LHÜ Uluslararası öğrenci kabul şartlarını sağladıkları ve resmi kabul mektuplarını 

aldıktan sonra ilgili sürece dahil olup, Özel Yetenek Testi’ne girmeye hak kazanacaklardır. 



MADDE 5. Fakültemiz tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına asgari başvuru koşulları şu 

şekildedir: 

a. Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham 2019 TYT puanlarının herhangi bir türünden 

başvuracak tüm adaylar için alınması gereken ham puan 150.000’dir. 

b. Lokman Hekim Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren 

yabancı uyruklu adaylar alınacaktır. 

MADDE 6. Yerleştirme puanının belirlenmesini takiben asgari puanlar ayrıca Tablo 3 te de 

sunulmuştur. 

a. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve 

herhangi bir spor dalında milli sporcu olan TC vatandaşı adayların 2019 TYT puanlarının 

herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü için 150.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir. 

b. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve 

spor liselerinden mezun TC vatandaşı adayların 2019 TYT puanlarının herhangi bir türünden, 

Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 150.000 ve 

üzerinde puan almaları gereklidir. 

c. “a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak TC vatandaşı adayların 2019 yılında TYT’nin 

herhangi bir puan türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü için 150.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir. 

d. 2018 TYT ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş veya diğer üniversitelerin 

yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler. 

 

 
Tablo 3. Antrenörlük Bölümü tercih işlemlerinde geçerli asgari TYT puanları.  

 ASGARİ TYT PUANLARI  
     

BÖLÜM  Spor Lisesi veya   

 Herhangi Bir Spor Spor Alanı  Diğer Lise 

 Dalında Milli Sporcu Mezunu  Mezunu 
     

Antrenörlük Eğitimi 150.000 150.000  150.000 
     

 
 

 

 

 

 



ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 

MADDE 7.  

Ön kayıt başvuruları 25 Haziran - 22 Temmuz 2019 Tarihleri arasında 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/   sitesinde belirtilen başvuru 

evrakları ile birlikte hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

• Sınava giriş ücreti 100 TL dir. Bu ücret Lokman Hekim Üniversitesi Denizbank Gölbaşı Şb.     

 TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01 nolu hesaba ad soyad, TC kimlik no ve özel yetenek sınav ücreti 

açıklaması ile yatırılacaktır. 

• Uluslararası öğrenciler için sınav giriş ücretleri aşağıda belirtilmiştir, 

Türkiye’den yapılan başvurular için başvuru ücreti 100 TL’dir. 

Azerbeycan’dan yapılan başvurular için başvuru ücreti 20 USD’dır. 

Almanya’dan yapılan başvurular için başvuru ücreti 20 Euro’dur. 

İran’dan yapılan başvurular için başvuru ücreti 2.500.000 İran Riyali’dir. 

Banka hesap numaralarına https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

• Başvuru dosyası teslim edildikten sonra belge değişikliği yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER  
• Başvuru formu (https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/ 

adresinden alınacak) 

• Nüfus cüzdanı aslı, bir adet fotokopisi ve bir adet e-devletten alınacak nüfus kayıt örneği 

• Sağlık raporu (Adayların ön başvuruda resmi sağlık kuruluşu hekiminden ‘’Spor dalı 

sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur’’ ifadesini içeren bir sağlık 

raporunu getirmeleri zorunludur). 

• İki adet vesikalık fotoğraf  (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı). 

• Diploma aslı ve fotokopisi (Diploması hazır olmayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı)  

• 2019 TYT sınav sonuç belgesi (başvuru esnasında çıkartılacaktır.) 

• Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 

• Liselerin spor alanlarından mezun olanlar (SPOR LİSESİ MEZUNLARI HARİÇ) Okul 

Müdürlükleri’nden “Spor Alan Çıkışlıdır” ibaresi bulunan belge 

 

 

 

 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/
https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/
https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/


Yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Yabancı uyruklu adayların başvuruları Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası 

İlişkiler Ofisi’ne web adresinde belirtilen ilkeler çevresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi Lokman Hekim 

Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin ilgili web sayfasından 

(https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/)  elde edilebilir. 

 

e. Başvuru aşaması: 

 

Tarih Başlangıç Bitiş Açıklamalar 

Ön Kayıt ve Belge 

Teslimleri 

    

     25.06.2019 

      

     22.07.2019 

Tüm adaylar belirtilen tarihlerde ve mesai saatleri 

içerisinde ön kayıt işlemlerini yaparlar (Hafta içi: 

09.00-17.00). 

Özel Yetenek 

Sınavı 

     19.08.2019      22.08.2019 İlan edilen kontrol listelerine göre bilgilerinde hata 

olduğunu düşünen adayların TC Kimlik Numarası 

ve Adı Soyadı bilgileriyle birlikte itiraz konusunu 

içeren dilekçeleri ile şahsen Lokman Hekim 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

başvurması gerekmektedir. 

Kontrol Listelerinin 

İlanı   

26.08.2019 

İtiraz Kabulü 26.08.2019 

İtiraz Listeleri 26.08.2019 

Sonuçların İlanı    

 

28.08.2019 Özel Yetenek Sınav sonuçları Lokman Hekim 

Üniversitesi 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-

bilimleri-fakultesi/ web adresinden ilan edilir. 

 
 

Özel Koşullar 

MADDE 8. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları, ÖSYM 

Kılavuzu Tablo 5’deki özel koşullar geçerlidir.  

 

Özel Yetenek Sınavı 

MADDE 9. Özel Yetenek Sınavı 19.08.2019 -22.08.2019 tarihler arasında yapılacaktır.  

a. Tüm adayların ön kayıt esnasında verilecek olan “SINAV RANDEVU SAATİ” inden 45 dk 

önce sınavın yapılacağı Çukurambar Mahallesi MTA Genel Müdürlüğü, Kapalı Spor 

Salonu’nda Kimlik Belgesi ve Sınav Giriş Belgesi ibrası ve kontrolü ile göğüs numarası 

almak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav Randevusunu kaçıran adaylar için; 

belgelendirilmek koşulu ile adayın birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış 

gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması 

durumunda adayın özel yetenek giriş sınavı son gün en son grupta yapılacaktır. 

 

 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/
https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/


Sınava Gelirken Getirilmesi Gerekli Belgeler 

Aday sınav günü aşağıdaki belgeleri yanında getirmekle yükümlüdür: 

1- Üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan “Kimlik Belgesi”: Pasaport, hüviyet 

cüzdanı, ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgesi. 

2- Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Giriş Belgesi: Adayın başvuru işlemini 

tamamladıktan sonra görevliden almış olduğu belge. 

 

ÖNEMLİ NOT: Kimlik belgesini ve sınav giriş belgesini ibraz etmeyen aday kesinlikle sınava 

alınmaz. Sahte belge getirdiği kanıtlanan adayların sınav giriş hakları iptal edilecek ve haklarında yasal 

işlem başlatılacaktır. Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Giriş Sınavı yüksek şiddetli 

fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde sürdürülen 

eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları, kayak, 

bisiklet/dağ bisikleti gibi doğada kamp yapmayı ve şehirlerarası toplu seyahati gerektiren bazı dersleri 

de içermektedir. Bu nedenle fakülte giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim 

süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu 

kabul etmiş sayılırlar. 

 
MADDE 10. Lokman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı MTA Genel 

Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılır. 

 

MADDE 11. Sınav kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır. 

 

MADDE 12. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler: 

 

Özel Yetenek Testi (ÖYT): Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor 

salonunda yapılır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek 

ve imzalanacaktır (Şekil-1. Özel Yetenek Testi Parkuru). Özel yetenek sınavı sırasında adayların 

parkur üzerindeki araç-gerece kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz 

sayılacaktır. Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin 

verilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Özel Yetenek Testinin (ÖYT’nin) Uygulanışı: 

 

1. Bölüm: Aday, fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, yere yerleştirilmiş olan 

minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir. 

2. Bölüm: Bu bölümde aday, 1 m aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm yüksekliğindeki üç 

engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek zorundadır. 

Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve 

devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. 

3. Bölüm: Aday 80 cm aralıklarla dizilmiş 5 slalom direği arasından basketbol topunu sektirerek 

slalom yapar. Adaylar bu bölümde hiç bir slalom direğini atlamadan tümünün arasından geçmek 

zorundadırlar. Sona gelindiğinde; geri dönüp koşarak top kasaya konulur ve diğer bölüme 

devam edilir. Slalom çubuklarını kasıtlı olarak (eliyle ve vücudunun herhangi bir bölümüyle) 

devirmediği sürece devam eder. Aday kapı atladığında geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. 

Topun kaçması durumunda ilgili bölüme kaldığı yerden devam eder. Parkurun bu istasyonunun 

geçerli sayılması kararını öncelikle istasyonda görevli jüri üyesi verir. 

4. Bölüm: Aday, 6 lastiğin içerisinden, lastik atlamadan tek ayak geçmek zorundadır.  

5. Bölüm: Aday yönlendirme işaretleriyle gösterilen 13 metrelik bir alanda mekik koşusu yapar. 

Mekik koşusu slalom direklerinin etrafında şekilde gösterilen biçimde yapılır (Bkz. Şekil 1). 

6. Bölüm: Aday yerden 30 cm yüksekliğindeki denge sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola olmak üzere 

toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur. Bitiriş çift ayağın 

yere temas etmesiyle olmak zorundadır. Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge 

tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır. 

7. Bölüm: Aday yönlendirmelerle belirlenen koşu alanında 1 tur (18 m) koştuktan sonra 

fotosellerin arasından geçerek testi bitirir. Belirlenen alan dışından koşan adayların testi geçersiz 

sayılacaktır.



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Şekil 1. Özel Yetenek Testi Parkuru. 



Sınavın Değerlendirilmesi 

a. Değerlendirme, sınav üst komisyonunun gözetiminde, Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. Sınav üst komisyonu, puanlamadaki uygunluğu 

belirlemede tek yetkili birimdir.  

b. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Lokman Hekim Üniversitesi resmi 

internet sayfasında (https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/) ilan 

edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.  

c. Değerlendirmelerde kullanılacak (TYT ve OÖBP) veriler ÖSYM’nin aday veri tabanından 

alınacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Lokman Hekim Üniversitesi 

sorumlu olmayacaktır.  

d. Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, sınav üst komisyonu yetkilidir ve bu komisyonun alacağı 

kararlar geçerlidir.  

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak 

hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme 

puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır). 

 

MADDE 13. Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme 

Puanı (YP)] aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır: 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (Puan türlerinin en yükseği) 

c) 2019-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. 

 

           

 



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 spor alanından 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 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:  

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

 

MADDE 14. 2018–TYT’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 

 

Madde 15. Sınav sonucu olan yerleştirme puanları (YP) 28.08.2019 tarihinde 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/ adresinden ilan edilecektir. 

 

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı Ve Kesin Kayıt 

1. OBP puanların açıklanmasıyla Yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en 

yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday yerleştirileceklerdir.  

2. Başarı sırasına göre ilan edilen adaylar, belirlenen kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını yaptırmak 

zorundadır. Kontenjanın dolmaması halinde ilan edilen yedek kayıt tarihlerinde eksik olan kontenjanlar, 

başarı sırasına göre doldurulacaktır.  

3. Yerleştirme puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylar arasında 

meydana gelebilecek yerleştirme puanı eşitliği durumunda, TYT-puanı yüksek olan aday; TYT-puanının 

eşitliği durumunda ise OBP yüksek olan aday kayıt hakkı kazanacaktır.  

 

MADDE 16. Tercihleri takiben yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kesin kayıta hak kazanan 

adayların kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır 

(Kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir). 

 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/


Ek Yerleştirme 

Madde 18. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları internet ortamında 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/ adresinden yapılacak ve ek 

yerleştirme kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde 

de MADDE 6 da belirtilen ve bölümlere göre değişen TYT puan barajları dikkate alınacaktır. 

 

İtirazlar 

MADDE 19. 

 

a. Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar. 

İtirazların, belirtilen tarihte yapılması gerekmektedir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait 

dilekçeler dikkate alınmaz. 

 

Yürürlük 

MADDE 24. Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi 

Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. 

MADDE 25. Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu Dekan ve 2 öğretim üyesinden oluşan 3 kişilik 

bir kuruldur.  

 

 

MADDE 26. Sınav Üst Kurulunun Görevleri 

a. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

b. Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi. 

c. Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması. 

d. Sınav güvenliği için önlem alınması. 

e. Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması. 

f. Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması. 

g. Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

 

MADDE 27. Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı 

ile yürürlüğe girer. 

MADDE 28. Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/

