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T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 
(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 5 Mayıs 2020 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) 

 

1. Amaç ve Kapsam 

Bu kılavuz, Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine “Özel Yetenek 

Giriş Sınavı” kapsamında öğrenci alımına ilişkin bilgileri içerir. Bu çerçevede hazırlanan ve her 

yıl güncellenen Özel Yetenek Sınav Kılavuzu içerisinde kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın 

uygulanışı, planlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. 

 

2. Tanımlar 

Özel Yetenek Sınav (ÖYS) Kılavuz’u kapsamında kullanılan terim ve kısaltmalar aşağıda 

sunulmuştur: 

a) ÖYS: Özel Yetenek Sınavı, 

b) TYT-P: Temel Yeterlilik Testi Puanı türlerinden en yükseği, 

c) OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı, 

d) YTP: Yetenek Testi Puanı, 

e) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı 

f) YP: Yerleştirme Puanı. 

g) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu 

 

3. Genel Esaslar 

 (1) Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine öğrencilerin alımları, Lokman Hekim 

Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi ve ÖSYM 2020 TYT Kılavuzunda belirtilen esaslar 

çerçevesinde uygulanmaktadır. 

 (2) Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak TYT 

puanı, ÖYSP-SP ve OBP değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin 

kontenjanları Tablo 1’de yer almaktadır. Kız ve erkekler için belirlenen yıllık kontenjanlara 

yeterli başvuru olmaması durumunda, kontenjanlar diğer gruba kaydırılabilir. 

 (3) Uluslararası öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Uluslararası Öğrenci kabul 

şartlarını sağladıklarında ve resmi kabul mektuplarını aldıktan sonra ilgili sürece dâhil olup, Özel 

Yetenek Sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu 
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öğrencilerin kontenjanları Tablo 2’de gösterilmiştir. Kız ve erkekler için belirlenen yıllık 

kontenjanlara yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer gruba kaydırılabilir. 

 (4) Tüm programların giriş sınavlarına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel 

ve zihinsel engelinin bulunmaması zorunludur.  Ancak engelli adaylar engelli adayların sınav 

prosedürüne tabi olurlar.  

 (5) Antrenörlük eğitimi programı için genel kontenjan 35 kişi olup, 29’u %50, 6’sı ise 

%100 burslu; Spor Yöneticiliği programı için genel kontenjan 25 kişi olup, 20’si %50 burslu, 5’i 

%100 burslu; Rekreasyon programı için genel kontenjan 30 kişi olup, 25’i %50 burslu, 5’i %100 

burslu olarak kayıt edilir. Tam bursluluk kontenjanları kontenjanların tamamının dolması ile 

uygulanacaktır, tamamı dolmadığı durumda kesin kayıt yaptıranların asgari %15’i tam burslu 

olacaktır.  

  (6) Özel Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıt yaptıran adayların: 

 a) Tam bursluluk:  

 1. Kontenjanlarının %50’sinde başvuru durumunda milli sporculara öncelik tanınacaktır. 

 2. En yüksek yerleştirme puanını (YP) alan erkek ve kız öğrenci oranına göre tam 

bursluluk oransal olarak uygulanacaktır. Kayıt yaptıran öğrencilerin kız-erkek dağılımı oranına 

göre tam bursluluk sayıları orantılı olarak belirlenir.    

 b) %50 bursluluk: Diğer adaylar ise %50 burslu olarak değerlendirilir.   

(7) Milli sporcu kontenjanına müracaat edecek adaylar talep ettikleri takdirde (kayıt 

esnasında belirtmek şartıyla) millî olmayan adayların kontenjanlarına da başvuru yapabilecek ve 

özel yetenek sınavına katılarak diğer adayların değerlendirme yöntemine tabi olabilecektir. 

Sadece milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar Özel Yetenek Sınavına katılmayacak 

olup Tablo 3’de belirtilen puanlarına göre yerleştirmeye esas puanları hesaplanacaktır.  

 (8) Madde (11)’de isimleri yazılı olan olimpik spor dallarında milli olmuş sporcular 

Tablo 3’de belirtilen puanlamaya tabi tutulacaklardır, bunların dışında kalan spor dalları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 (9) Adaylar, ilgili federasyon ve Spor Bakanlığı’nın millî sporcu belgesi verilmesi ile 

ilgili yönetmelik (Resmî Gazete, 12 Mayıs 2011, Sayı: 27932) çerçevesinde düzenlenmiş 

“millilik belgesi” ile sınava müracaat edeceklerdir.  

 (10) Millî Sporcular Tablo 3’de belirtilen başarı durumlarını belge ile ibraz etmek 

zorundadırlar. Başvuru yapan her aday için Tablo 3’de gösterilen sınıflandırmalardan en yüksek 

puanı alacağı tek kategori değerlendirmeye alınacaktır.  
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 (11) Millî sporcu kontenjanına kabul edilen olimpik branşlar; Su Sporları (Yüzme, 

atlama, senkronize yüzme, sutopu), Okçuluk, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bisiklet, 

Futbol, Cimnastik, Hentbol, Judo, Masa Tenisi, Tekvando, Eskrim, Tenis, Voleybol, Halter, 

Güreş. 

 (12) Uluslararası öğrenciler LHÜ Uluslararası öğrenci kabul şartlarını sağladıktan ve 

resmi kabul mektuplarını aldıktan sonra ilgili sürece dahil olup, Özel Yetenek Sınavı’na 

girmeye hak kazanacaklardır.  

 (13) Yerleştirme puanının belirlenmesi öncesinde alınması gereken asgari puanlar 

Tablo 4’de sunulmuştur. 

 a) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak 

yerleştirme puanı hesaplanan ve herhangi bir spor dalında millî sporcu olan T.C vatandaşı 

adayların, 2020 yılı TYT puanlarının herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı 

eklenmemiş, ham olarak 150.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir. 

 b) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak 

yerleştirme puanı hesaplanan ve spor liselerinden mezun T.C vatandaşı adayların 2020 yılı TYT 

puanlarının herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak 150.000 ve 

üzerinde puan almaları gereklidir. 

 c) “a” ve “b” bentleri dışında kalarak bölümler için başvuru yapacak olan T.C 

vatandaşı adayların 2020 yılında TYT’nin herhangi bir puan türünden 150.000 (Ortaöğretim 

Başarı Puanı eklenmemiş, ham puan) ve üzerinde puan almaları gereklidir. 

 (14) 2019 TYT ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş veya diğer 

üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan/katılacak adaylar da özel yetenek sınavına 

başvuru yapabilir. 

 

4. Ön Kayıt İşlemleri (Sınav kılavuzunda sınavın yapılacağı yer ve tarihlere ilişkin verilen 

bilgiler, COVİD-19 pandemisinin yol açtığı belirsizlik nedeni ile Üniversite tarafından sonradan 

gelişmelere göre Üniversite web sayfasında ilan edilecektir). 

 (1) Ön kayıt başvuruları (25.06-23.08.2020) tarihleri arasında Üniversite ve Fakülte 

web sayfasında (www.lokmanhekim.edu.tr veya www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-

bilimleri-fakultesi/) belirtilen başvuru evrakları ile birlikte hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 

Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya COVİD-19 

pandemisi nedeni ile bu yıla mahsus posta ile yapılabilecektir.  
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 (2) Sınav giriş ücreti Lokman Hekim Üniversitesi’nin web sayfasında belirtilen 

hesap/IBAN numaralarına adayın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası ve özel 

yetenek sınav ücreti açıklaması ile yatırılacaktır. 

 (3) Ulusal ve Uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken sınav giriş ücretleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Türkiye’den yapılan başvurular için başvuru ücreti 100 TL, 

b) Azerbaycan’dan yapılan başvurular için başvuru ücreti 20 USD, 

c) Almanya’dan yapılan başvurular için başvuru ücreti 20 Euro, 

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

Banka hesap numaraları: 

Lokman Hekim Üniversitesi Denizbank Gölbaşı Şb. TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01 

numaralı hesap 

Lokman Hekim Üniversitesi Uluslararası başvuruları için banka numaraları 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/ web sayfasında tanımlanmıştır. (Lokman Hekim 

Üniversitesi Denizbank Gölbaşı Şb. TL Hesap TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01)  

 (4) Başvuru dosyaları teslim edildikten sonra belge değişikliği yapılmayacaktır. 

 

5. Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler 

 (1) Başvuru formu (https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-

fakultesi/ adresinden alınacaktır), 

 (2) Nüfus cüzdanı aslı, bir adet fotokopisi ve bir adet e-devletten alınacak nüfus kayıt 

örneği, 

 (3) Sağlık raporu (adayların ön başvuru esnasında resmi sağlık kuruluşu hekiminden 

“Spor dalı sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur’’ ifadesini içeren sağlık 

raporunu getirmeleri zorunludur), 

 (4) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

 (5) Diploma aslı ve fotokopisi (diploması hazır olmayanlar için geçici mezuniyet 

belgesinin aslı), 

 (6) 2020 yılı TYT sınav sonuç belgesi, 

 (7) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 
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6. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları 

 (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları LHÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne web 

adresinde (https://www.lokmanhekim.edu.tr/uluslararasi/) belirtilen ilkeler çerçevesinde 

yapılacaktır. 

 

7. Başvuru Aşamaları 

 (1) Ön Kayıt ve Belge Teslimleri: adayların ön kayıt işlemleri belirtilen tarihlerde 

(25.06.2020-23.08.2020) ve mesai saatleri içerisinde yapılır (Hafta içi: 09.00-17.00). 

 (2) Özel Yetenek Sınavı: ilan edilen (24.08.2020-25.08.2020) kontrol listelerinde yer 

alan bilgilerde hata olduğunu düşünen adayların T.C kimlik numarası ve adı soyadı bilgileriyle 

birlikte itiraz konusunu içeren dilekçeleriyle şahsen Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

 (3) Kontrol Listelerinin İlanı: 26.08.2020  

 (4) İtiraz Kabulü: 26.08.2020  

 (5) İtiraz Listeleri: 26.08.2020  

 (6) Sonuçların İlanı: Özel Yetenek Sınav sonuçları Lokman Hekim Üniversitesi 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/ web adresinden 04.09.2020 

tarihine kadar ilan edilir. 

 

8. Özel Koşullar 

 (1) Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarında 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda yer alan özel koşullar geçerlidir (Tablo 5). 

 

9. Özel Yetenek Sınavı 

 (1) Özel Yetenek Sınavı 24.08.2020-25.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu 

kapsamda: 

 a) Tüm adayların ön kayıt esnasında verilecek olan sınav randevu saatinden kırk beş 

(45) dakika önce sınavın yapılacağı “Gazi Üniversitesi Ana Kampüs içerisinde yer alan Çok 

Amaçlı Spor Salonu’nda pasaport, hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik 

numarası bulunan geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesinin (adayların başvuru işlemini 

tamamladıktan sonra görevliden almış olduğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Giriş 

Belgesi) ibrası ve kontrolü ile göğüs numarası almak üzere hazır bulunacak,  
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 b) Sınav saatini kaçıran adaylar ise durumlarını belgelendirmek koşulu ile (adayın 

birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya 

adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması gibi istisnai durumlarda) özel yetenek giriş sınav 

periyodunun son gününde sınava alınacaktır. 

 

10. Özel Yetenek Sınavı Uygulamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 (1) Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini ibraz etmeyen aday/adayların sınavları iptal 

edilir.  

 (2) Sahte belge getirdiği kanıtlanan aday/adayların sınav giriş hakları iptal edilir ve 

haklarında yasal işlem başlatılır.  

 (3) Özel yetenek giriş sınavına başvuran aday/adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim 

süresince karşılaşılması muhtemel riskler (yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler) konusunda her türlü 

sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. 

 

11. Özel Yetenek Sınav Parkuru 

 (1) Özel Yetenek Sınav Parkuru Şekil-1’de yer almaktadır. 

 (2) Adaylar sınav parkurunda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Özel yetenek 

testleri açık veya kapalı alan spor tesislerinde yapılır. 

 (3) Sınav sorumluları tarafından özel yetenek giriş sınav sonuçları adayların giriş 

kartına yazılarak kendilerine bildirilir ve imzalatılır. 

 (4) Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur üzerinde yer alan araç ve gerece 

kasti olarak zarar vermesi durumunda, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılır.  

 (5) Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin verilmez. 

 

12. Özel Yetenek Sınavının Uygulanışı (Şekil 1-Özel Yetenek Sınav Parkuru) 

 (1) Birinci bölüm; adaylar fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, 

yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. öne takla hareketi ayakta 

başlayıp ayakta biter, 

 (2) İkinci bölüm; adaylar 120 cm aralıklarla dizilmiş sekiz (8) slalom direği arasından 

slalom koşusu yaparak devam eder (adaylar hiç bir slalom direğini atlamadan tümünün arasından 

geçmek zorundadır, kapı atlandığında ve/veya slalom direği devrildiğinde, öncelikle slalom 

çubuğu düzeltilip daha sonra kalınan yerden parkura devam edilir), 
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 (3) Üçüncü bölüm; adaylar altı (6) lastik çemberinin içine kademeli olarak tek ayak 

basarak lastik atlamadan geçer (her lastiğin ortasına mutlaka sağ ya da sol ayak ile basılır), hata 

yapıldığı takdirde kaldığı yerden tekrar devam eder, 

 (4) Dördüncü bölüm; adaylar yönlendirme işaretleriyle gösterilen on üç (13) metrelik 

bir alanda slalom hunilerinin çevresinde mekik koşusu yapar,  

 (5) Beşinci bölüm; adaylar yerden 30 cm yüksekliğindeki denge tahtasının üzerinden 

sağa ve sola olmak üzere toplam 6 sıçrama yapar (sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur, 

bitiriş safhası çift ayağın yere temas etmesiyle tamamlanır),  

 (6) Bitiriş bölümü; adaylar belirlenen on sekiz (18) metrelik düz koşu alanında sprint 

(yüksek süratli koşu tekniği) yaparak zaman ölçer (fotosel) arasından geçerek testi tamamlar. 

 

13. Sınavın Değerlendirilmesi 

 (1) Değerlendirme, sınav üst komisyonunun gözetiminde yapılacaktır. Sınav üst 

komisyonu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir.  

 (2) Değerlendirmeler bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar sadece Lokman 

Hekim Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-

bilimleri-fakultesi/) ilan edilecektir. 

 (3) Sınav sonuçları posta ile adreslere bildirilmeyecektir.  

 (4) Değerlendirmelerde kullanılacak (TYT ve OBP) veriler ÖSYM’nin aday veri 

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

Hekim Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.  

 (5)  Sınav üst komisyonu, sınav kılavuzunda yer almayan hususların değerlendirilmesi 

ve yürütülmesinde yetkilidir. 

 (6) Adayların yerleştirme puanları (YP), aşağıda belirtilen istatistik yöntemlerle 

standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak 

adayların yerleştirme puanı belirlenecektir. 

 (7) Kadın ve erkek adayların sınav değerlendirmeleri ayrı ayrı tasnif edilecektir.  

 

14. Adayların yerleştirme puanının hesaplanması 

 (1) Yerleştirme Puanı (YP) aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır. Bu 

çerçevede: 

 a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), 

 b) Ortaöğretim Başarı Puanı (Puan türlerinin en yükseği), 
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 c) 2020-TYT Puanı (TYT-P), 

 (2) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) değerlendirilmeye girebilmesi için yukarıda 

tanımlanan puanların (a, b ve c bentleri) standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart 

puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması, daha sonra da her 

aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 
 

 (3) Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. Bahse 

konu puan dağılımının ortalaması 50, standart sapması ise 10’dur.  

 (4) Yerleştirmeye esas olacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Bu 

kapsamda: 

 a) Adaylar 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) 

+(0,22TYT-P). 

 (5) 2019–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 sıralanacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

15. Sınav Sonuçlarının İlanı: 

 (1) Sınav sonuçları (YP), https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/spor-bilimleri-

fakultesi/ web sayfasında 04.09.2020 tarihine kadar ilan edilecektir. 
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16. Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt: 

 (1) Yerleştirme puanları (YP), OBP puanlarının açıklanmasıyla birlikte 

hesaplanacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilecektir.  

 (2) Başarı sırasına göre ilan edilen adaylar, ilanla duyurulan (web sayfası) kesin kayıt 

gün ve saatlerinde kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen 

yedek kayıt tarihlerinde eksik olan kontenjanlar başarı sıralamasına göre sıralanıp doldurulacaktır.  

 (3) YP 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.  

 

17. Kayıt-Kabul Tarihleri: 

 (1) Tercihleri takiben yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kesin kayıta hak 

kazanan adayların kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

tarafından yapılacaktır (kayıt-kabul tarihleri daha sonra ilan edilecektir). 

 

18. Ek Yerleştirme: 

 (1) Boş kalan kontenjanların ek yerleştirme başvuruları internet ortamında 

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

yerleştirme kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. 

 (2) Ek yerleştirme işlemlerinde madde 5’de belirtilen ve bölümlere göre değişen TYT 

puan barajları dikkate alınacaktır. 

 

19. İtirazlar: 

 (1) Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını ilgili sınav komisyonuna yazılı 

olarak bildirirler.  

 (2) İtirazların, belirtilen tarihte yapılması zorunludur. Zamanında yapılmayan itirazlara 

ait dilekçeler dikkate alınmaz. 

 

20. Yürürlük: 

 (1) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kılavuzu’nda sınavın aşamalarının kapsamı dışında 

kalan ya da belirtilmeyen hususların kararları Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu 

tarafından yürütülür. 
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 (2) Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu; Dekan ya da görevlendireceği dekan 

yardımcısı ile iki (2) öğretim üyesinden oluşan üç (3) kişilik bir kuruldur.  

 

21. Sınav Üst Kurulunun Görevleri: 

 (1) Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanını belirleme, 

 (2) Sınav gözetmenleri ve jürilerini oluşturma, 

 (3) Sınav güvenliğini tesis etme, 

 (4) Sınavlarla ilgili araç gereçleri sağlama, 

 (5) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirme, 

 (6) Sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma. 

 

22. Özel Yetenek Sınav Kılavuzu:  

 (1) Söz konusu kılavuz Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim 

Kurulu kararı ile kabul edilir, güncellenir ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 

yürütülür. 

 

Tablo 1: Fakülte Bölümlerine alınacak öğrenci sayıları. 

BÖLÜM 

 KONTENJAN  

KIZ ERKEK TOPLAM 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 10 25 35 

Spor Yöneticiliği Bölümü 8 17 25 

Rekreasyon Bölümü 9 21 30 
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Tablo 2: Fakülte Bölümlerine alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları. 

BÖLÜM 

 KONTENJAN  

KIZ ERKEK TOPLAM 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 10 15 25 

Spor Yöneticiliği Bölümü 10 15 25 

Rekreasyon Bölümü 10 15 25 

 

 Tablo 3: Millî Sporcular Değerlendirme Kriterleri. 

 

Sıra 

 

Özellik 

 

İstenilen Belgeler 

 

Puan 

 

1 

Millî Sporcular (A Sınıfı) 

İlk üç derece 

*  

100 

 

2 

Millî Sporcular (A Sınıfı) 

Katılma 

 

* 

 

95 

 

3 

Millî Sporcular (B Sınıfı) 

Birinci 

 

* 

 

90 

 

4 

Millî Sporcular (B Sınıfı) 

İkinci 

 

* 

 

85 

 

5 

Millî Sporcular (B Sınıfı) 

Üçüncü 

 

* 

 

80 

 

6 

Millî Sporcular (B Sınıfı) 

Katılma 

 

* 

 

75 
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7 

Millî Sporcular (C Sınıfı) 

Birinci 

 

* 

 

70 

 

8 

Millî Sporcular (C Sınıfı) 

İkinci 

 

* 

 

65 

 

9 

Millî Sporcular (C Sınıfı) 

Üçüncü 

 

* 

 

60 

 

10 

Millî Sporcular (C Sınıfı) 

Katılma 

 

* 

 

55 

 

*Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine uygun 

olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre A, B ve C sınıfı millî sporcu belgesine sahip olmak. 

 

Tablo 4: Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri tercih işlemlerinde geçerli asgari 2020 yılı TYT 

puanları. 

Asgari TYT Puanları 

Bölüm Spor Lisesi Mezunu Diğer Lise Mezunu Milli Sporcu 

Antrenörlük Eğitimi 150.000 150.000 150.000 

Rekreasyon 150.000 150.000 150.000 

Spor Yöneticiliği 150.000 150.000 150.000 
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Tablo 5: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları. 

 

Yükseköğretim Programları 

 Antrenörlük Eğitimi 

 Rekreasyon 

 Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 Egzersiz ve Spor Bilimleri 

 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 Antrenörlük 

 Spor Bilimleri 

 Spor Yöneticiliği 
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ŞEKİL 1: Özel Yetenek Sınav Parkuru 

 


