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T.C.
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE
ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

Spor Bilimleri Fakültesine 2019-2020 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Başvuru Tarihi ve Yeri
Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte 

başvurularını şahsen yapacaklardır. Özel Yetenek Sınavına ilişkin uygulama takvimi aşağıda verilmektedir:

Ön Kayıt Tarihleri : 05-08 Ağustos 2019
30 metre Koşu Sınavı Tarihi : 19-21 Ağustos 2019
Belge Değerlendirme Tarihi : 22-23 Ağustos 2019
Liste İlanı ve İtiraz Tarihi : 26-28 Ağustos 2019
Sonuçların İlanı : 29 Ağustos 2019 
İnternet Adresi : http://sbfsinav.eskisehir.edu.tr

Kontenjanlar ve Başvuru Taban Puanları

KONTENJANLAR PUANLAR* HAZIRLIK
(İsteğe Bağlı)PROGRAM ADI

GENEL ENGELLİ
Antrenörlük Eğitimi 36 4 150,00 ‒
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 36 4 150,00 ‒
Rekreasyon 45 5 150,00 +

* Asgari başvuru için gerekli puanlara “Ortaöğretim Başarı Puanı” eklenmemiş olacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu başvuru sırasında temin edilecektir.)
2. 2019 TYT Sonuç Belgesi
3. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.)
4. Adayların “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli en az üç hekim 

onaylı/imzalı heyet raporunun fotokopisi (Aday heyet raporunun aslını ibraz edecek ve fotokopisi 
Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır. Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul 
edilmeyecektir.)

5. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
6. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Programı tarafından istenen 

Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler
7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler
8. Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Programı tarafından istenen Rekreatif 

Özgeçmişine ilişkin belgeler

ÖNEMLİ UYARI: Başvuru için gerekli belgelerin fotokopi yoluyla çoğaltılması adayın 
sorumluluğundadır. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından fotokopi hizmeti verilmeyecektir.

Özel Yetenek Sınavı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı’nda 

adaylar, 30 metre Koşu Testine tabi tutulacaktır. Engelli adaylara ise 60 metre Koşu Testi uygulanacaktır.
Adayların sınava girmeden önce ilgili Komisyona özel yetenek sınav belgelerini ve hususi kimliklerini (Nüfus 

Cüzdanı/TC. Kimlik Kartı/Ehliyet/Pasaport) ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeleri ibraz etmeyen aday, sınava 
alınmayacaktır. Sınav, 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Atletizm Salonunda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı alan, tartan zemine sahiptir.

Özel Yetenek Sınav Belgesi 
 1‒250 arasında olan adaylar 19 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,
 251‒500 arasında olan adaylar 20 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,
 501‒ ...... arasında olan adaylar 21 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında

sınava tabi tutulacaktır.



Sayfa 2/2

05-08 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dışında hiçbir aday sınava alınmayacak ve 
başvuru kabul edilmeyecektir. Test 30mt.’lik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda yapılacak ve elektronik bir 
kronometre ile kayıt altına alınacaktır. Aday testin başlangıç çizgisinin 1 mt. gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, 
çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş çizgisini ayakta 
geçerek elektronik kapıyı keser ve kronometreyi durdurarak koşuyu bitirir. Belirlenen alan dışında koşan adayların 
testi geçersiz sayılır. Her bir adaya iki hak verilir. İki denemeden en iyi koşu derecesinin karşılık geldiği süre 
10.00-0.00 puan arasında değerlendirmeye alınır. Birinci hakkında tam puan alan aday ikinci hakkını kullanamaz.

Engelli adaylar için 60 metre kısa mesafe koşusu fotosel sistemiyle ve elektronik bir kronometreyle kayıt altına 
alınacaktır. Aday, başlangıç çizgisinin 1 metre gerisindeki çizgiye ayaklarından birisiyle basarak ve yüksek çıkış 
pozisyonunda başlayacaktır. Bitiş çizgisinde bulunan fotosel sisteminden geçtiğinde ise kronometre 
durdurulacaktır. Böylece adayların 60 metre koşu derecesi belirlenecektir. 

ÖNEMLİ UYARI: Adayın 30 mt. koşu sınavından aldığı puan Antrenörlük Eğitimi Programı ve Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için SÖP, Rekreasyon Programı için başvuran adayların RÖP 
puanına eklenecek ve adayın ÖYSP Puanı oluşacaktır.

Teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde skoru belirlenemeyen adaylara “Sınav 
Komisyonu” kararıyla bir hak daha verilecektir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik 
kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda, aday 1 hakkını kullanmış 
kabul edilecek ve koşu zamanı kaydedilmeyecektir. Her 2 hakkında da hata yapan adaylara sınavdan 0 puan 
verilecektir. Adayların Özel Yetenek Sınavında; 30 metre koşu testi ve engelli adayların 60 metre koşu testi 
sürelerine bağlı olarak alabilecekleri puanlar Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda yer 
almaktadır. 

Engelli Adayların Önkayıt ve Başvuru Koşulları
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel 

bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, 
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını 
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir. Yukarıda belirtilen 
engeli olan adaylar kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre TYT puanları değerlendirmeye 
katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) değerlendirilerek (2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
Kılavuzu, s.32), yukarıdan aşağıya sıralanacak ve kılavuzda belirtilen kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı 
kazanacaktır.

Daha Önceki Yıllarda Sınava Giren Adaylar
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2018-YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan 
ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların 
da 2018 kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmasına, bu adayların mezun 
olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri 
halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici 
kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan 
adayların kayıtlarının yapılmayacağına karar verilmiştir. Bu karar gereği; 2018-YKS için lise son sınıf 
öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2018-YKS’de bir yükseköğretim programına 
yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt 
yaptıramayan adaylardan, 2019-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya 
düşürülmeyecektir (2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, s.31).

Yedek Adayların Kayıt Koşulları
Yedek adayların kesin kayıtları belirtilecek tarihlerde mesai saatleri (08:30-18:00) içerisinde 

yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar https://sporbilimleri.eskisehir.edu.tr adlı internet adresinden, aynı 
zamanda Spor Bilimleri Fakültesi duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için 
istenilen belgeler ile birlikte, belirtilecek tarihlerde mesai saatleri içerisinde (08:30-18:00) şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından posta 
ya da telefon yolu ile haber verilmeyecektir.


