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ÖNSÖZ
Değerli Adaylar
Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına
başvurarak öğrencimiz olabilmek üzere fakültemizi tercih ettiniz. Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, teorik ve uygulama temelli bölümler olduğu için eğitim hayatınızdaki başarınız,
fiziksel yeterliliğinizin yanında zihinsel yeteneğinizi de gerektirmektedir. Bu amaçla özel yetenek sınav
sistemimizde; spor özgeçmiş beyanınız, sportif yetenek puanınız, YKS ve orta öğretim başarı puanlarınız (OBP)
son derece önemlidir. Bu doğrultuda, “Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”nu dikkatle
okumanız ve sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız, başarınıza katkı sağlama konusunda sizlere yardımcı
olacaktır.
Fakültemizi tercih eden siz değerli adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
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1.GENEL BİLGİLER
Kısaltmalar
Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
ÖSYM = Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
YKS = Yükseköğretim Kurumları Sınavı
OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT = Temel Yeterlilik Testi
TYT-P = Temel Yeterlilik Testi Puanı
ÖYSP = Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP = Özel Yetenek Sınavı Puanı - Standart Puanı
SÖP = Sportif Özgeçmiş Puanı
SÖP-SP = Sportif Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı
USS = Uygulama Sınavı Süresi
USS-SP = Uygulama Sınavı Süresi-Standart Puanı
YP = Yerleştirmeye Esas Olacak Puan
SGM = Spor Genel Müdürlüğü
GSİM = Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
TFF = Türkiye Futbol Federasyonu
ASKF = Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
TMOK = Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve
Spor Bölümüne başvuru, sportif özgeçmiş puanı ve uygulama sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler.
1.1. Sinop Üniversitesi
Üniversitemiz, Türkiye’nin kuzeyinde doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta parlayan yıldızı
konumunda olan Sinop İli’nde, 2007 yılında kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini; 9 Fakülte (Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor
Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi), 1 Enstitü (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü), 3 Yüksekokul (Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu), 7 Meslek
Yüksekokulu (Ayancık Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Durağan Meslek Yüksekokulu, Gerze
Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkeli Meslek Yüksekokulu),
13 Araştırma Uygulama Merkezi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma
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Merkezi, Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve 12.262 öğrencisi ile südürmektedir.
1.2. Spor Bilimleri Fakültesi
Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin açılması, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın 10 Ekim 2015 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı
Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanmıştır.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans, 2018-2019
eğitim-öğretim yılında ise lisansüstü eğitime başlamıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise Spor Yöneticiliği
Bölümü lisans eğitimine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.08.2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı
Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile bu bölüme bağlı Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı açılması uygun görülmüş ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle, bu bölümümüz de eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Misyonumuz
 Spor bilimleri alanında nitelikli bireyler yetiştirmek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle
bölgesine ve ülkesine katkı sağlamak.
Vizyonumuz
 Spor bilimleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, yürüttüğü
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle alanının gelişimine katkı sağlayan bir fakülte
olmak.
Fiziki İmkanlar
 319 kişi oturma kapasiteli basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, bilardo, futsal sporlarını yapmaya müsait
1049,2 m² lik spor salonu,
 546,7 m² cimnastik ve fitness spor salonu,
 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası,
 1 adet futbol halı sahası,
 1 adet Sinop Üniversitesi Atletizm Pisti ve Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası (IAAF VE FIFA standartlarina uygun),
 2 adet Tenis Kortu,
 Su Sporları Olanakları,
 Sporcu Performans Labaratuarı,
 20 kişilik Bilgisayar Labaratuarı,
 Derslikler.
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2. GENEL KURALLAR
 Adaylar Özel Yetenek Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye Spor Bilimleri Fakültemizin internet adresinden
https://sbf.sinop.edu.tr/ indirebilecekleri Özel Yetenek Sınav Kılavuzundan ulaşabileceklerdir. Başvuru yapan
adaylara ayrıca Özel Yetenek Sınav Kılavuzu verilmeyecektir.
 2021 YKS’de merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan
adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında
veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da
belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına
ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları
yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup
belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 Başvuru işlemleri adayın kendisi ya da başvuru formunda adayın ıslak imzası olması şartıyla bir yakını
tarafından yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 Adaylar, istenen tüm belgeleri başvuru sırasında teslim etmek zorundadır. Eksik evrak ile başvuran adayların
belgeleri teslim alınmayacaktır. Teslim edilen sportif özgeçmiş evrakları, ilgili komisyon tarafından
değerlendirileceğinden, başvuru işleminden sonra, adaylara ait herhangi bir sportif özgeçmiş belgesi kabul
edilmeyecektir.
 Aday sportif özgeçmiş puanı alabilmek için, tablo 2’de yer alan spor dalları arasından sadece bir branşa
başvuru yapabilir.
 Adayların başvuru sırasında teslim etmesi gereken belgeler, ilgili kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor
Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM vs.) aracılığıyla özenle
araştırılacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde,
bu adaylarla ilgili adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni
işlemler başlatılacaktır.
 Adaylar, özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar.
Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, uygulama sınavındaki
cihazlara zarar verdikleri, görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç
edileceklerdir.
 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınavla ilgili doğabilecek ihtilaflı konuların çözüm
noktasında sınav üst kurulu yetkilidir. Ayrıca sınav üst kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara duyurmak
koşuluyla sınav ve sınav süreci ile ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan koronavirüs (Covid-19)
salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, sosyal hareketliliği ve kişilerarası teması
azaltmak için sınav üst kurulu, sınavla ilgili her türlü değikşiklik yapma hakkına sahiptir.
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3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Başvuru Şartları
Başvurunun geçerli olabilmesi için aday aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
1) T.C. vatandaşı olmak.
2) Başvuru tarihinde ortaöğretimden mezun ya da mezun olabilir durumda olmak.
3) Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanına göre; (Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puan).
a)

Milli sporcular için spor dallarına, mezun oldukları okul türüne ve alanına bakılmasızın 2021-TYT’den
en az 150 puan almış olmak.

b) Spor Liseleri veya liselerin Spor Alan Mezunları için 2021-TYT’den en az 150 puan almış olmak
(Antrenörlük Eğitimi Bölümü için).
c)

Yukarıda belirtilen “a” ve “b” maddelerinin dışında kalan adaylar için 2021-TYT’den en az 180 puan
almış olmak (Antrenörlük Eğitimi Bölümü için).

4) Adayların Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne başvuru yapabilmeleri için, 2021-YKS’de TYT'de en düşük
800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
3.2. Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvuru işlemleri, 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde 2 gün olarak, mesai saatleri içerisinde (saat
17:00’ye kadar) adayın kendisi ya da başvuru formunda adayın ıslak imzası olması şartıyla bir yakını tarafından
gerçekleştirilebilecektir. Özel yetenek sınavıyla ilgili önemli tarihler detaylı bir şekilde tablo 3’de yer almaktadır.
Başvurular Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Başvuru Kayıt Bürosuna yapılacaktır.
Adres: Osmaniye Mah. Üniversite Sok. Kuzey Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi No:52D 57000 Merkez / SİNOP

HAVALİMANI

SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

OTOGAR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK DEVLET HASTANESI
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3.3. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1) Aday başvuru formu (Ek-1. Islak imzalı olacak. Formu sbf.sinop.edu.tr adresinden indirebilirsiniz).
2) Dört (4) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
3) Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve bir (1) adet fotokopisi.
4) Mezuniyet belgesinin ya da diplomanın aslı ve fotokopisi. Belge ya da diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı
olmalıdır.
a)

Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için öğrenci belgesi.

b) Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış mezuniyet aşamasındaki adaylar için okullarından
alacakları bu durumlarını gösteren onaylı belge.
c)

30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylar için bu durumlarını
gösteren onaylı belge.

5) 2021 YKS - TYT sonuç belgesi, internet çıktısı.
6) “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına katılmasında sakınca olmadığını” ifade eden Sağlık Raporu
(Sağlık Ocağı vb.).
7) Sportif Özgeçmiş Puanı için alınan belgeler (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar,
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan belgelerin aslı, aynı kurum
tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).
8) Milli kontenjanlara, sadece 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait
yönetmelik hükümlerine göre, Olimpik Spor Dallarında Milli olan Sporcular başvurabilirler. Milli sporcu
kontanjanına başvuracaklar için Milli Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi
Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği
şekilde olmalıdır. (C sınıf milli sporcular millilik kontenjanına başvurabilmek için, farklı turnuvalarda en az iki
(2) defa milli olduklarını belgelemek zorundadırlar. Sadece bir (1) defa milli olan veya sadece aynı turnuvada
birden fazla milli olan C sınıf milli sporcular millilik kontenjanından yararlanamazlar).
9) Millilik kontenjanında değerlendirilebilmek için; milli sporcu olarak müsabaka veya yarışmalara 1 Ocak 2015
tarihi ve sonrasında katılmış olmaları gerekmektedir.
UYARI: Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve kesin kayıt
işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız formlar tespit edilirse diğer evraklar tam
olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz. Kayıt sırasında verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit
edilirse, tespit edildiği andan itibaren aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal
işlem yapılır, fakülte ile ilişkisi hangi süreçte olduğuna bakılmaksızın kesilir.
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4. KONTENJANLAR
Spor Bilimleri Fakültesine alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Spor Bilimleri Fakültesine alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

20

8

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

32+3

18+3

Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü

20

12

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

24

16

Erkek

Erkek

Bilardo

Kadın

Yelken

Toplam
Kontenjan

Erkek

Kürek

Yabancı
Uyruklu
Kontenjanı

Kadın

Engelli
Konten

Antrenörlük
Eğitimi Bölümü

Spor Yöneticiliği
Bölümü

Kadın

Özel
Kontenjan

Erkek

Genel
Konten.

Milli
Sporcu
Konten.

ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme ile öğrenci kabul edecektir

 Milli sporcu kontenjanına, ayrılan sayıdan fazla başvuru olması durumunda, yerleştirme işlemlerinde
öncelik A Milli, B Milli, C Milli sırası şeklinde olacaktır. İsteyen milli sporcular genel kontenjana
başvurabilir. Bu durumu Aday Başvuru Formunda (Ek-1) ilgili alanı işaretleyerek belirtmek
zorundadırlar. Genel kontenjana başvuran Milli Sporcunun puanı sadece burada değerlendirilir.
 Özel Kontenjandan (yelken, kürek, bilardo) başvuran adayların puanları, sadece kendi kontenjanları
içinde değerlendirilerek puanlanır. Adayın özel kontenjandan başvurabilmesi için, sportif
özgeçmişinin Tablo 2’de puan olarak karşılığının olması gerekir. İsteyen sporcular özel kontenjan
yerine genel kontenjana başvuru yapabilir. Bu durumu aday, Başvuru Formunda (Ek-1) ilgili alanı
işaretleyerek belirtmek zorundadırlar.
 Milli sporcular, Engelliler ve Özel Kontenjan için ayrılan kontenjanlar herhangi bir nedenden dolayı
doldurulamaz ise boş kalan kontenjanlar cinsiyet dikkate alınarak diğer adaylar için ilan edilen genel
kontenjanlara aktarılır. Erkek ve Kadın kontenjanlarından herhangi birisi dolmaz ise boş kalan
kontenjanlar diğerine aktarılır.
 Uluslararası (yabancı uyruklu) kontenjanı Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 3 erkek ve 3 kadın olmak üzere
toplam 6 öğrenciden oluşmaktadır. Erkek ve Kadın kontenjanlarından herhangi birisi dolmaz ise, boş
kalan kontenjanlar diğerine aktarılır. Uluslararası (yabancı uyruklu) kontenjanlarının dolmaması halinde
herhangi bir aktarım yapılmaz.
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5. UYGULAMA SINAVI
 Uygulama sınavı kapsamında “30 metre sürat koşu testi” kullanılacaktır.
 Uygulama sınavına katılmayan veya başarısız olan (testi tamamlayamamaları vb.) adayların
Yerleştirme Puanları hesaplanmayacaktır. Genel, Milli Sporcu, Özel Kontenjan veya Yabancı
Uyruklu kontenjanına başvuran adaylar 30 metre sürat koşusu testine katılmak zorundadır.
 Adayların baraj süresi erkekler için 6,00 saniye; kadınlar için ise 7,00 saniyedir. Bu sürenin
üzerinde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.1. Uygulama Sınavı (30 metre sürat koşusu testi)
Test alanı uzunluğu, başlangıç ile bitiş çizgisi arasındaki 30 metredir. Test parkurunun başlangıç ve
bitiminde iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yer almaktadır. Test parkuru şekil 1’de görülmektedir.
Aday mümkün olan en çabuk şekilde 30 m mesafeyi koşarak testi bitirir. Bitiş çizgisindeki fotosel yardımıyla adayın
derecesi ölçülerek ekranda gösterilir.
Şekil 1. 30 metre sürat koşusu testi

 Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara
ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
 Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı
olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir.
 Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
 30 m sürat sınavında adaylara 1 (bir) hak verilecektir. Ancak teknik nedenlerden ötürü sınav
skoru elde edilemeyen hatalardan ötürü sınav kurulu kararıyla adaya bir hak daha verilebilir.
 30 m sürat sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin durması
gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi halinde sorun
yaşanmayacaktır. Adayların bitiş kapısının altından ya da üstünden geçmesi halinde, elektronik
kronometre durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür durumlarda sorumluluk adaya aittir.
 Sınavda çivili ayakkabı kullanmak yasaktır.

Not: Özel Yetenek Sınavına başvurusu kabul edilmiş olan adaylar yukarıdaki kuralları kabul
etmiş sayılırlar.
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5.2. Uygulama Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri
 Uygulama Sınavı 3 Eylül 2021 Cuma günü başlayacaktır. Sınavın bir (1) günde bitmemesi
halinde, sınava ertesi günlerde de devam edilecektir.
 Uygulama Sınavı Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahasında yapılacaktır.
 Adayların, 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 08:30’da spor malzemeleri, başvuru sırasında verilen
göğüs numarası, sınav giriş kartı ve kimlik belgesi ile atletizm sahasında hazır bulunmaları
gerekmektedir. Sınava girecek aday isimleri sınavdan önce ilan edileceğinden, sırası geçen
adaya geri dönmek mümkün olmayacaktır.
 Adaylar göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) sınava alınacaklardır.

5.3. COVID-19 PANDEMİ TEDBİRLERİ
1.

Uygulama sınavı günü, adaylar ve görevliler haricinde kimse sınav alanına alınmayacaktır.
Adaylar sadece sınava gireceği gün sınav alanına gelebileceklerdir.

2.

Adayların, sınav saatini beklerken ve sahaya alınırken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri
gerekmektedir.

3.

Adayların, sınav anına kadar maskelerini uygun biçimde takmaları ve çıkarmamaları
gerekmektedir.

4.

Adaylar, sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak maskelerini çıkarabilirler.

5.

Adaylar, kişisel ürünlerini yanlarında bulundurabilirler. (Dezenfektan, maske, eldiven vb.)

6.

Adayların sınav bitiminde sınav alanından çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak çıkmaları
gerekmektedir.
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6. SPORTİF ÖZGEÇMİŞ İŞLEMLERİ
6.1. Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Sportif özgeçmiş değerlendirme puanları tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Sportif özgeçmiş puanları
FUTBOL-FUTSAL

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Kadınlar veya Erkekler 1. Liginde 2015-2016 sezonu ve sonrasında en az 1 maç oynamış olmak.

90

Erkekler 2. veya 3. Liginde 2015-2016 sezonu ve sonrasında en az 1 maç oynamış olmak.

80

Kadınlar 2. Liginde 2015-2016 sezonu ve sonrasında en az 5 maç oynamış olmak.

60

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) 2015-2016 sezonu sonrası en az 20 maç oynamış olmak.

40

Amatör Liglerde 2015-2016 sezonu ve sonrasında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

BASKETBOL

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 maç oynamış
olmak.
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 maç oynamış
olmak.
Kulüp veya Okul takımları ile Türkiye Şampiyonası finallerinde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, ilk 4
takım arasına kalmak.
Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 5 maç oynamış
olmak.

90

2015-2016 sezonu ve sonrasında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

HENTBOL, VOLEYBOL

70
50
40

PUAN

Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (2015-2016 sezonu ve sonrasında).

100

Voleybol büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık
lisans ve 5 adet maç cetveli.
Hentbol büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık lisans
ve 5 adet maç cetveli.
Kulüp veya Okul takımları ile Türkiye Şampiyonası finallerinde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, ilk 4
takım arasına kalmak.
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde 2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıllık lisans ve 12
adet maç cetveli.

90

2015-2016 sezonu ve sonrasında, en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

ATLETİZM, CİMNASTİK, GÜREŞ, JUDO, BOKS, TAEKWONDO, KARATE, KAYAK, TENİS, YÜZME,
BADMİNTON, MASA TENİSİ, HALTER, ESKRİM, BİSİKLET, OKÇULUK

70
40
30

PUAN

2015 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (C milli sporcuların, bu kategoriden
puan alabilmeleri için farklı turnuvalarda en az iki (2) defa C milli olduklarını belgelemeleri
gerekmektedir).

100

2015 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 4'e girmiş olmak.

80
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2015 yılı ve sonrasında yapılan, okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak.

40

2015 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

KANO, SU TOPU

PUAN

2015 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak.

100

2015 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak.

60

2015 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

*KÜREK, *YELKEN

PUAN

2015 yılı ve sonrasında herhangi bir kategoride milli sporcu olmak.

100

2015 yılı ve sonrasında, ilgili federasyonlarca düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak.

80

2015 yılı ve sonrasında yapılan, okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak.

60

2015 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak.

40

2015 yılı ve sonrasında, aynı branşda en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak.

20

*BİLARDO

PUAN

2015 yılı ve sonrasında, Dünya ve Avrupa Bilardo Şampiyonaları’nda ferdi veya takım olarak ilk 3’e
girmiş olmak.
2015 yılı ve sonrasında, Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3'e girmiş
olmak.

100

2015 yılı ve sonrası aynı branşda en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 5 turnuvaya katılmış olmak.

20

60

* Kürek, Yelken ve Bilardo branşları, özel kontenjan kapsamında değerlendirilecektir.
ENGELLİ ADAYLAR ÖZGEÇMİŞ PUANI

PUAN

Paralimpik / Deaflympics / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak.

100

Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak.

90

Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak.

80

Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak.

70

Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak.

60

Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak.

50

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 1.olmak.

40

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 2.olmak.

30

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 3.olmak.

20

Paralimpik sporlarda, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında en az üç (3) yıllık sporcu lisansına sahip olmak.
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6.2. Sportif Özgeçmiş Belgeleri
 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir (Futbol branşı hariç).
 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi gösterir belgeleri, ilgili
federasyonlardan onaylatarak aslını getirmesi zorunludur.
 Bireysel sporlarda ilk üçe girenler ilgili Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşmış olmalıdır. Aday federasyon
onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.
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 Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı olması gerekmektedir.
Millilik Belgesi
Milli Sporcu Belgesi 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi
Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde olmalıdır.
Sporcu Lisansı
Sporcu lisansı GHSİM veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş
(vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu
lisansları GHSİM veya özerk spor federasyonları tarafından onaylı olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından
onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır.
Oynanan Ligi Belirten Belge
Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların (sporcunun)
hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya
noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM tarafından onaylı
olmalıdır).
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Katılım Belgesi
SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi
temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az federasyon genel sekreteri, TMOK sekreteri, SGM
Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalı). Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul
edilir.
Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi
Okul ya da spor federasyonları tarafından, kategorilerinde (büyükler, gençler, yıldızlar) yapılan Türkiye
Şampiyonaları’na katıldığını gösteren belge (en az Federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya
da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde
edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor federasyonu onaylı (en az Federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı
ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği
birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
Futbol Branşından Başvuran Adaylar
Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),
ilgili TFF Bölge Müdürlüğü veya İl Temsilciliği tarafından,
a) Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge,
b) Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
Belgelerin aslı, aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası
kayıt esnasında alınır.
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7. YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLARIN HESAPLANMASI
Sportif Özgeçmişten ve Uygulama Sınavından alınan puanlar Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) olarak
değerlendirilmektedir.
Sportif Özgeçmiş Puanı (SÖP) adayın tablo 2’den elde ettiği puanını ifade etmektedir. Sportif Özgeçmiş
Puanı-Standart Puan (SÖP-SP) adayın Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplama formülü ile
elde edilen standart puanını ifade etmektedir. Uygulama Sınavı Süresi (USS) adayın 30 metre sürat koşusu testi
derecesini ifade etmektedir. Uygulama Sınavı Süresi-Standart Puan (USS-SP) adayın Özel Yetenek Sınav PuanıStandart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplama formülü ile elde edilen standart puanını ifade etmektedir.
Yerleştirme Puanı hesaplanırken kullanılacak Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP) Sportif
Özgeçmiş Puanı-Standart Puanının (SÖP-SP) % 70’i ile Uygulama Sınavı Süresi-Standart Puanının (USS-SP) %
30’unun toplanması sonucu elde edilmektedir.
Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı
alınacaktır.


ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)



Ortaöğretim Başarı Puanı



2021-TYT Puanı (TYT-P)*
Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puan Hesaplaması

Özel Yetenek Sınav 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 her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı
hesaplanacaktır.
𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛
Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛
Ö𝑌𝑆𝑃 − 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛
Ö𝑌𝑆𝑃 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤
𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 + 50
= 10 X
(Ö𝑌𝑆𝑃 − 𝑆𝑃)
Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
(
)
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 aynı alandan 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 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt
olan adayların puanı hesaplanırken, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday
sınavı kazanmış olacaktır.
14
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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.).
Adayların Yerleştirme Puanı eşit olduğu durumlarda YKS- TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
* 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 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
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8. ENGELLİ ADAYLAR
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 sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Engelli 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.).


Engelli adayların değerlendirilmesinde sportif özgeçmiş puanları kullanılacaktır.



Engelli adaylara yönelik uygulama sınavı yapılmayacaktır.



Başvuru işlemleri 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde (saat 17:00’ye
kadar) gerçekleştirilecektir.



Başvurular Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Başvuru Kayıt Bürosuna yapılacaktır.

8.1. Başvuru Şartları
Başvurunun geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihinde ortaöğretimden mezun ya da mezun olabilir durumda olmak.
3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanına göre 2020 veya 2021 TYT’den en az 100 puan almış olmak.
(Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puan).
4. Paralimpik sporlarda, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında en az üç (3) yıllık sporcu lisansına sahip olmak.

8.2. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1. Aday başvuru formu (Ek-1. Islak imzalı olacak. Formu sbf.sinop.edu.tr internet adresinden indirebilirsiniz).
2. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve bir (1) adet fotokopisi (Asıl ve fotokopi karşılaştırılacaktır).
4. Mezuniyet belgesinin ya da diplomanın aslı ve fotokopisi. Belge ya da diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı
olmalıdır.
i.

Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için öğrenci belgesi.

ii.

Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış mezuniyet aşamasındaki adaylar için okullarından
alacakları bu durumlarını gösteren onaylı belge.

iii.

30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylar için bu durumlarını
gösteren onaylı belge.

5. 2020 veya 2021 YKS - TYT sonuç belgesi, internet çıktısı.
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6. Adayların durumlarını belirten “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (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).
7. Spor yılı gösterir belge (Paralimpik sporlarda en az üç (3) yıllık sporcu lisansı/lisans sicil dökümü belgeleri;
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya bu
kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden alınan belgelerin aslı, aynı kurum tarafından aslı gibidir
kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).
9. ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU) ADAYLAR
Uluslararası (yabancı uyruklu) öğrenci başvurularının alınması ve değerlendirilmesi T.C. Sinop
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi uyarınca yapılacaktır. Yönerge uyarınca
kabulleri yapılan adayların Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda yer alan koşulları sağlaması gerekmektedir.
Uluslararası (yabancı uyruklu) adaylar Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahasında 3
Eylül 2021 Cuma günü saat 8:30’da, 30 metre sürat koşusu testine girecektir. 30 metre sürat koşusu test parkuru
ve açıklamaları şekil 1’de ve devamında yer almaktadır. Uluslararası (yabancı uyruklu) adaylara bir (1) hak
verilecektir. Uluslararası (yabancı uyruklu) adaylar kendi aralarında değerlendirilecekleri 30 metre sürat koşusu
testi sonuçlarına göre en iyi dereceden (en kısa süre) başlanarak sıralanacak ve bu sonuca göre kesin kayıt hakkı
kazanacaklardır. Uluslararası (yabancı uyruklu) kontenjanı 3 erkek, 3 kadın toplam 6 öğrenciden oluşmaktadır.
Erkek ve Kadın kontenjanlarından herhangi birisi dolmaz ise boş kalan kontenjanlar diğerine aktarılır. Uluslararası
(yabancı uyruklu) kontenjanlarının dolmaması halinde herhangi bir aktarım yapılmaz.
10. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Sınav sonuçları; 07 Eylül 2021 tarihinde adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek olarak
listeler halinde açıklanacaktır.
Spor Bilimleri Fakültesini kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri ve istenen belgeler, Fakültemiz
tarafından ayrıca ilan edilecektir.
11. ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler

TARİH
31 Ağustos – 01 Eylül
2021
02 Eylül 2021

03 Eylül 2021

06 Eylül 2021

07 Eylül 2021

AÇIKLAMA

YER

Aday başvuruları

Spor Bilimleri Fakültesi
Kayıt Bürosu

Adayların belge ve puan durumlarını

Spor Bilimleri Fakültesi

gösteren liste ilanı

İnternet sayfası

Uygulama sınavı (30 m sürat testi)
Adayların belge ve puan durumlarını
gösteren listelere itirazları
Kesin sonuç listelerinin ilanı
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Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Atletizm Sahası
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
İnternet sayfası
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12. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 368 271 41 55

Faks: 0 368 271 41 65

E-posta: sporbilimleri@sinop.edu.tr

Adres: Osmaniye Mah. Üniversite Sok. Kuzey Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi No:52D 57000
Merkez / SİNOP
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13. EKLER
Ek 1. Aday başvuru formu
T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

FOTOĞRAF

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI
BAŞVURU FORMU
ADAY BAŞVURU NO (Başvuru esnasında verilecektir)
GÖĞÜS NUMARASI (Başvuru esnasında verilecektir)
T.C KİMLİK NO
ADI
SOYADI
D.TARİHİ/YERİ
CİNSİYET

Erkek

Kadın

YKS PUANI (TYT)
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE OKUL ALAN
KODU
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE ADI
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE
BÖLÜM/TÜR/DAL
EV TELEFON NO
CEP TELEFON NO

Kendisi:

Yakını:

ADRES

E-POSTA
ÖZGEÇMİŞTE BELİRTİLEN BRANŞ
(Aday sadece burada belirttiği branştan puan alacaktır)

Milli

Engelli

Yabancı

Bilardo

Genel

Yelken

BAŞVURDUĞU KONTENJAN

Kürek

Özel

Uyruklu

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu okudum. Bütün koşulları kabul ediyorum.
Bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik bilgiler neticesinde kayıt ve sınavla ilgili hak talep
etmeyeceğimi beyan ediyorum.
..…./..…./2021
Adayın İmzası
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