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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI’NDA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NİN 

AŞAĞIDA YER ALAN PROGRAMLARINA ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ 

ALINACAKTIR. 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programlarına ÖZEL YETENEK 

SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin 

kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kontenjanları 

Bölüm Genel 
Olimpik 

Milli 

Olimpik 

Olmayan Milli 

Engelli 

Adaylar 

Yabancı 

Uyruklu 
Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 29 5 2 4 8 48 

 

Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kontenjanları 

Bölüm Genel Milli 
Engelli 

Adaylar 

Yabancı 

Uyruklu 
Toplam 

 

Antrenörlük Eğitimi 

 

37 8 5 8 58 

 

Tablo 3. Başvuru İçin Gerekli TYT Puanları 

Bölüm TYT/Y-TYT Genel Milli Sporcu Engelli Adaylar 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
Y-TYT 

En düşük 

800.000’inci 
En düşük  

800.000’inci 

En düşük 

800.000’inci 

Antrenörlük Eğitimi TYT 150 150 100 

 
Tablo 4. Özel Yetenek Sınav Süreci ve Tarihler (Sınav tarihleri her iki bölüm için de geçerlidir). 

       * Yabancı uyruklu adaylar ön kayıtlarını sbfogis@uludag.edu.tr adresine başvuru formunu e-posta göndererek 

yapacaklardır. Başvuru formları Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından (https://uludag.edu.tr/sporbilimleri) veya 

özel yetenek başvuru sayfasından (http://ozelyetenek.uludag.edu.tr) indirilebilir. Diğer tüm adaylar online ön kayıt 

yapacaklardır. 

**Adayların Sınavlara gireceği tarihler Spor Bilimleri Fakültesi Web Sayfasından 

(http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri) ilan edilecektir. Belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adayın başka gün ve 

zamanda sınava girme hakkı yoktur. 

*** Kontenjanın dolmaması durumunda yedek listeleri Web sitemizden sırasıyla açıklanmaya devam edecektir. 

 

Sınav Süreci Tarih  

Online Ön Kayıt* 14-16 Ağustos 2021 

Adayın Bilgilerinin Kontrolü  17-20 Ağustos 2021  

Özel Yetenek Uygulama Sınavı** 23-26 Ağustos 2021  

Adayların Sınavla İlgili Tüm Bilgi ve 

Belgelere Ait Kontrol Listesinin İlanı 

02 Eylül 2021  

Kontrol Listesine İtiraz 03 Eylül 2021  (Saat 17:00’ye kadar) 

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 08 Eylül 2021  

Asıl Liste Kesin Kayıt  13-14 Eylül 2021 (Saat 17:00’ye kadar) 

Yedek Aday Listesi Kesin Kayıt*** 1. yedek liste 16-17 Eylül 2021 (Saat 17:00’ye kadar) 

2. yedek liste 20-21 Eylül 2021 (Saat 17:00’ye kadar) 

3. yedek liste 22-23 Eylül 2021 (Saat 17:00’ye kadar) 

mailto:sbfogis@uludag.edu.tr
https://uludag.edu.tr/sporbilimleri
http://ozelyetenek.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri
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BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 

 

1. 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). 2020 TYT 

puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

kılavuzu, (bkz.  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ). 

 

2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların 2021-TYT (OBP eklenmemiş ham 

puan) sınavından en az 150 veya üzeri puan almış olmaları; (2020 TYT puanı kullanımı için 

gerekli koşullar; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, (bkz.  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ). 

3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak Milli Sporcuların 2021-TYT (OBP eklenmemiş 

ham puan) sınavından en az 150 veya üzeri puan almış olmaları; (2020 TYT puanı kullanımı 

için gerekli koşullar; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, (bkz.  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ).  

4. Aday aynı alandan geliyor ise (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). 

 

5. 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, 

 https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ).  

 

6. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adayların 2021 TYT sınavından en az 

100 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümüne başvuracak engelli adaylar için 2021 Y-TYT de en düşük 800.000’inci (sekiz yüz 

bininci) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın 

yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir (bkz. 2021 YKS Kılavuzu,  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ). 

7. 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 ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, Özel 

Yetenek Sınav’ına kabul edilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak 

adaylar için Y-TYT de en düşük 800.000’ inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.  

 

8. Yabancı uyruklu adayların, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav 

türlerinden birisine girmesi ve geçerli koşulları sağlaması gerekmektedir. (bkz. 

https://yos.uludag.edu.tr ) 

 

9. Online kayıt işleminden sonra adaylar belirtilen tarih ve saatinde aşağıdaki evrakları 

getireceklerdir. 
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BAŞVURU EVRAKLARI 

2021-2022 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar aşağıda yer alan belgeleri yanlarında 

getirmek zorundadır.  

*Online kayıt yaptıran adayın beyan ettiği belgelerini, sınav gününde sınava girmeden önce 

şahsen sınav komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihte belgelerini teslim 

etmeyen aday/adaylar sınava alınmayacaktır.  

 Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 Milli sporcular için “Milli Sporcu belgesi” nin aslı veya onaylı fotokopisi, ve/veya Futbol 

Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya noter onaylı belge. Milli sporcu belgelerinin 

aslı ve onaylı fotokopisi 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli 

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” te belirtilen şekliyle ibraz edilmesi (bkz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.htm). 13 Haziran 2020 tarihine 

kadar alınmış veya başvuru işlemleri başlamış olanların 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre 

belirtilen şekliyle ibraz edilmesi. 

 Sportif başarı belgesi, e-devlet (barkodlu), Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğü’nden ve/veya ilgili federasyonlardan alınmış belgeler, ıslak imzalı, e-imzalı ya 

da noter onaylı olmak zorundadır. Her bir evrakın aslı ve 1 adet fotokopisi teslim 

edilmelidir. Diğer kurumlarca verilecek belgeler kabul edilmeyecektir. 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adaylar resmi spor federasyonu 

(bkz. https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar ve futbol federasyonu) bulunan spor branşları 

için sportif başarı belgesi ibraz etmelidir. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adaylar (yabancı uyruklu adaylar hariç) sadece kontenjanı 

olan branşlardan sportif başarı belgesi ibraz etmelidir (bkz. Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 

tablo 5). 

 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere 

ortaöğretim programına kayıt ve/veya mezun olduğu tarihleri gösteren diplomalarını veya 

noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı nüshasını yanlarında 

getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yerleştirme puanı hesaplanmasında aday diğer 

alanlara yapılan hesaplama işlemine tabi tutulacak, sınav giriş günü söz konusu belgeyi 

ibraz etmeyen aday daha sonrasında yerleştirme puanı “YP” ve sıralamayı etkileyeceğinden 

herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

 Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na 

girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur.” ibaresi bulunan sağlık raporu ya da 

kılavuzda yer alan sağlık beyanı belgesinin (Ek 1. Sağlık Beyanı) doldurulmuş halini ibraz 

etmek zorundadır. Engelli adaylar ayrıca “engelli sağlık kurulu raporu” ibraz etmelidir. 

Önemli: Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 

yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde 

sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra 

doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini 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.  

   Yabancı uyruklu adayların, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav 

türlerinden birine girdiğini ve geçerli koşulları sağladığını gösteren belgelerin aslı ve 

fotokopisi (bkz. http://oidb.uludag.edu.tr/ ) ibraz edilmelidir. Yabancı uyruklu adaylar da  

Özel Yetenek Sınavı’na tabidir. 

 Eksik belgesi olan adaylar sınava giremezler. İstenilen tüm belgeler sınav günü ve saatinde 

sınav salonuna alınırken kimlik kontrolünden sonra sınav komisyonuna teslim edilecektir. 

 Online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı. 

İhtiyaç duyulması halinde sınav tarihleri uzatılabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.htm
https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar
http://oidb.uludag.edu.tr/

