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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında   Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nin aşağıda belirtilen 

programlarına Ön Kayıt ve Özel Yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır. 

Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alınacak Eğitim programları kontenjanları ve 

başvuruda kullanılacak puanlar aşağıda belirtilmiştir. 

BÖLÜM/PROGRAM 

Kontenjan  
2020/2021 TYT puanının(Ham puan)  

en az**/ başarı sırası ****  

Genel 

Milli 

Sporcu 

Engelli 

Öğrenci* 

T
o
p

la
m

 

Genel Kont. 

Puan/Başarı 

sırası en 

düşük 

Milli 

Sporcu 

Kont. 

Puan 

/Başarı 

sırası en 

düşük 

Engelli 

Öğrenci 

Kont. 

Puanı/başarı 

sırası en 

düşük*** 

K E K E K E 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Öğretmenliği**** 

13 20 2 2 1 2 40 800.000 800.000 800.000 

Antrenörlük Eğitimi 14 26 3 3 1 3 50 180 150 100 

Antrenörlük Eğitimi 

(İ.Ö) 
13 20 2 2 1 2 40 180 150 100 

*Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana aktarılacaktır. 

 **2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-

YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.. (Bkz. 2021 YKS Kılavuzu).  

*** Engelli adaylar kontenjanına TYT puanı 100 ve üzerinde olan sadece işitme engelli adaylar 

(işitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel 

iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan); durumlarını “Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu” ile belgelemeleri (öğretmenlik programları hariç olmak üzere. Bkz. 2021 YKS 

Kılavuzu) ve 2021 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamaları koşuluyla özel 

yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle 

geçerlidir. Beden Eğitimi Öğretmenlik programına engelli kontenjanından başvurabilmek için 

engelli adayların Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları ve yerleştirme işlemleri 2021 Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılır. 



****Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 

yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek 

puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). 

ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ   

Ön Kayıt 

Tarihi 

Spor Özgeçmişi 

Kontrol 

Listesinin İlanı 

Sınav Tarihi Sınav Yeri 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
16-20 

Ağustos 2021 
26 Ağustos 2021 

06 Eylül 2021 

tarihinden 

itibaren 

bitinceye 

kadar. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Yerleşkesi 
Antrenörlük Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) 

* ÖN KAYIT (BAŞVURU) 

Ön kayıtlar çevrimiçi (Online) olarak elektronik ortamda yapılacaktır. 

NOT: Başvuru koşulları ve Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere Spor Bilimleri Fakültesi 2021 Özel 

Yetenek Sınavı Kılavuzundan ulaşılacaktır. 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2021-2022 ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KOŞULLARI 

1- Spor Bilimleri Fakültesi 2021 Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Formunun Islak İmzalı Örneği 

2- Ön kayıtta herhangi bir bölümün Genel, Engelli Öğrenci ya da Milli Sporcu kontenjanlarına 

başvuran adaylar Online kayıt formunda Spor özgeçmişi olduğunu bildirmişse; (Adayın Online 

kayıt formunda bildirdiği spor özgeçmiş durumundan puan alabilmesi için) bu durumuna ilişkin 

kılavuzda istenen belgelerin aslını veya noter tasdikli fotokopisini 23 Ağustos 2021 Saat: 17.00’e 

kadar eksiksiz olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Sınav Ön Kayıt Onay Bürosuna teslim 

etmeleri gerekir. 

3- Adaylar sınav alanına girerken ve çıkarken sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak 

zorundadır. Sınav esnasında maske çıkarılabilir.  

 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ 

Bölüm 
Asil Adayların 

Kayıt Tarihi 

Yedek Adayların 

Kayıt Tarihi 
Önemli Not 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 

20 Eylül 2021 

 

21 Eylül 2021 

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü özel 

yetenek sınavları ile yedek listede olan 

adaylar 21 Eylül 2021tarihinde saat 15:00’a 

kadar yedek dilekçelerini Spor Bilimleri 

fakültesine vermek zorundadırlar 

https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/mansetler/22854/pfadd0fy.pdf
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/mansetler/22854/pfadd0fy.pdf


Antrenörlük 

Eğitimi (N.Ö) 

22 Eylül 2021 

 

23 Eylül 2021 

 

Antrenörlük Eğitimi (N.Ö) Bölümü için özel 

yetenek sınavları ile yedek listede olan 

adaylar 23 Eylül 2021 tarihinde saat 15:00’a 

kadar yedek dilekçelerini Spor Bilimleri 

fakültesine vermek zorundadırlar 

Antrenörlük 

Eğitimi (İ.Ö) 

24 Eylül 2021 

 

27 Eylül 2021 

 

Antrenörlük  Eğitimi (II.Ö) Bölümü için  özel 

yetenek sınavları ile yedek listede olan 27 

Eylül 2021 tarihinde saat 15:00’a kadar 

yedek dilekçelerini Spor Bilimleri fakültesine 

vermek zorundadırlar 

EK YERLEŞTİRME 

Kayıt Dönemi sonrası boş kalan kontenjanlar 

28.09.2021 tarihinde ilan edilecektir. Bu 

kontenjanlara sıralı yedek listeden yeniden 

başvuru alınarak kayıt yapılacaktır. Bu 

kontenjanlara başvuracak adayların 

30.09.2021 saat:15.00’a kadar müracaatlarını 

Spor Bilimleri fakültesine yapmak 

zorundadırlar. Kayıtlar aynı gün saat 

16:00’dan sonra yapılacaktır. Bu tarihten 

sonra boş kalan kontenjanlara yeniden yedek 

kontenjan ilanı ve kaydı yapılmayacaktır. 

Fakültemiz 2021 Özel yetenek sınavı 

sonuçlarına göre; ilgili programın asıl 

listesinde yer alarak kayıt hakkı kazanan 

ancak kesin kayıt tarihlerinde kaydını 

yaptırmayan veya asıl ve yedek kayıt 

döneminde herhangi bir programa kesin kayıt 

yaptıran ve kaydını sildiren öğrencilerin bu 

kapsamda başvuruları alınmayacaktır. 

!!!!Kesin kayıtlar (Asil/Yedek) Spor Bilimleri Fakültesi(Bor) yerleşkesinde yapılacaktır. 

NOT:   

1-Birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday (varsa) diğer tercihlerinin asil ya da yedek 

listelerinde yer almayacak, 

2-İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci tercihinin yedek listesinde yer alabilecek, 

(varsa) üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacak, 

3-Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci ve ikinci tercihlerinin yedek listesinde yer 

alabilecektir. 

4- Kontenjan aktarımı: 



a) Herhangi bir programda genel kontenjanda erkek ya da kadın adaylara ayrılan kontenjanın 

dolmaması durumunda boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin genel kontenjanına aktarılacaktır.  

b) Herhangi bir programda Milli Sporcular kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan 

aynı programda diğer cinsiyetin milli kontenjanına aktarılacak, yine dolmaması durumunda ilgili 

programda genel kontenjana aktarılacaktır.  

c) Herhangi bir programda Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı aynı 

programda ilgili cinsiyetin genel kontenjana aktarılacaktır. 

5- Kayıt için belirtilen tarihlerden sonra boş kontenjanlar belirlenen tarihlerde ek yerleştirmeyle  

İlgili bölümün sıralı asil ve yedek listesinden doldurulacaktır. Kayıt sildirme sonucu boşalan 

kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır. 

 AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.ohu.edu.tr 

 KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR  

 1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.  

 2. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.  

 3. Engelli adaylar için engel durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar 

 4. Adaylar eksik belge ile kayıt yaptıramaz.  

 5. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.  

 6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak veya eksik belge ile kayıt yaptıran adaylar hakkında 

Üniversite gerekli yasal işlemleri yapmada yetkilidir. 

  

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1.Adaylardan 2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar için diplomanın aslı yada noter tasdikli fotokopisi 

ibraz etmek zorundadır. 

2.Öğrenim ücreti ödendiğine dair belge. (Antrenörlük II. Öğretim öğrencileri için: Ders kaydı 

döneminde yatırılacaktır.) 

3.“Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge” (1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek 

adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında 

askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge). 

4.Sadece Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kesin kayıt yaptıracak adaylar için Sağlık Kurulu 

(HEYET) Raporu : “SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’nde okumasında sakınca yoktur” ibaresi 

olacaktır. 

5. Kayıt dilekçesi. (Kayıt bürosundan alınacaktır.) 

NOT: SINAVLAR SONUCU KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR KESİN KAYIT 

ESNASINDA 2008 VE ÖNCESİ LİSE MEZUNU OLANLAR DİPLOMANIN ASLI YA DA 

NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİNİ İBRAZ EDEMEYENLER KAYIT HAKLARINI 

KAYBEDELER. 

http://www.ohu.edu.tr/

