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BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
200-2021 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

GİRİŞ

 Spor Bilimleri Fakültemiz; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici, değişen 
dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere 
saygılı öğretmenler, antrenörler, rekreasyon uzmanları ve spor yöneticileri yetiştirmeyi 
hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı, bilgiyi bilimsel çalışmalarda 
sporla harmanlayarak geliştirmeyi ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı görevi olarak 
kabul etmiştir.

Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve 
Spor Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

2011-2012 akademik yılında BESYO olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölü-
müne 54 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlayan okulumuza, 2012-2013 akademik 
yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 2014-2015 akademik yılında Rekreasyon bölü-
müne, 2016-2017 akademik yılında Spor Yöneticiliği Bölümüne ilk öğrenciler alınmış 
ve halen 2019 yılında Spor Bilimleri Fakültesi olarak 4 bölümle eğitim öğretime devam 
etmektedir. Lisans eğitimine Bartın Üniversitesi öğrencisi olarak başlayacak öğrencile-
rin kazandıkları lisans programına başlamadan önce tercihen hazırlık programına dahil 
olabileceklerdir.

2014-2015 akademik yılı bahar döneminde ilk mezunlarını veren fakültemiz 2020-2021 
akademik yılı için, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük Eği-
timi Bölümüne 90 (Normal öğretim: 50, İkinci öğretim: 40), Rekreasyon Bölümüne 90 
(Normal öğretim:50, İkinci öğretim:40) ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 90 (Normal öğre-
tim:50, İkinci öğretim:40) olmak üzere toplam 310 öğrenci kontenjanıyla fakültemizin 
toplam öğrenci mevcudunun yaklaşık 1700 olması hedeflenmektedir.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KADROSU

İDARİ KADRO

*Fakültemiz bölümleri kuruluş tarihlerine göre sıralanmıştır.

BÖLÜM BAŞKANLARI* VE ÖĞRETİM ÜYELERİ/ELEMANLARI

Prof. Dr. Bülent CENGİZ Dekan V.

Murat DEDE Fakülte Sekreter V.

1 Doç. Dr. Taner BOZKUŞ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Bşk.

2 Doç. Dr. Serdar CEYHUN Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.

3 Doç. Dr. Ali ÖZKAN Antrenörlük Eğitimi Bölüm Bşk.

4 Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK Rekreasyon Bölüm Bşk.

5 Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN Öğretim Üyesi

6 Dr. Öğr. Üyesi Hayri AKYÜZ Öğretim Üyesi

7 Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELEBİ Öğretim Üyesi

8 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci DİLEK Öğretim Üyesi

9 Dr. Öğr. Üyesi Ender EYUBOĞLU Öğretim Üyesi

10 Dr. Öğr. Üyesi Ayça GENÇ Öğretim Üyesi

11 Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜDER Öğretim Üyesi

12 Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKABAK Öğretim Üyesi

13 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILDIRIM Öğretim Üyesi

14 Öğr. Gör. Ömer AKYÜZ Öğretim Görevlisi

15 Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ Öğretim Görevlisi

16 Öğr. Gör. Ali Ozan ERKILIÇ Öğretim Görevlisi

17 Öğr. Gör Varol KORKMAZ Öğretim Görevlisi

18 Öğr. Gör. Adem SOLAKUMUR Öğretim Görevlisi

19 Öğr. Gör. Zeki TAŞ Öğretim Görevlisi

20 Öğr. Gör. Yılmaz ÜNLÜ Öğretim Görevlisi

21 Arş. Gör. Dr. İsmail AYDIN Araştırma Görevlisi

22 Arş. Gör. Dr. Mine TURĞUT Araştırma Görevlisi

23 Arş. Gör. Recep AYDIN Araştırma Görevlisi

24 Arş. Gör. Sercan KURAL Araştırma Görevlisi

25 Arş. Gör. Mustafa Alper MÜLHİM Araştırma Görevlisi
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BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
GENEL BİLGİLER

1.   Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün Amacı;

Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara 
önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde per-
formans için multidisipliner çalışmalar yapabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilim-
sel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya akta-
rabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve 
yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü 
konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor 
Eğitimcileri) yetiştirmektir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;

→ Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik ve Spor İl Müdür-
lükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor 
Uzmanı olarak,
→ Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Ana-
lizcisi olarak,
→ Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

2.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün Amacı;

 Bilimin evrenselliğine inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve 
güvenliğini korumayı ilke edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriği-
ni, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden eğitimi ve spor, eğitim ve sağlık kavramları 
arasındaki ilişkiyi anlayabilen, beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, beden eği-
timi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip, yö-
neticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, 
lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk ve düşünce ayrımı yapmadan insanları 
sevebilen; saygılı olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak 
çalışabilen, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

→ Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmeni olarak,
→ Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federas-
yonlardan antrenörlük belgesi alarak, Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer 
birimlerinde, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
→ Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

3. Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Bölümü’nün Amacı;

Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest za-
man ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin 
farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan 
kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentileri-
ni tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, 
rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak, alana katkı sağlayabilen bilim 
insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Mezunları;

→ Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına 
uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik dü-
zeyde Rekreasyon Eğitimcisi olarak,
→ Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal ya-
şamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, beş yüzden fazla 
işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kad-
rolarında yönetici olarak,
→ Herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında Profes-
yonel Rekreasyon Yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.
→ Turizm alanında;
• Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
• Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
• Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, 
sergi vb),
• Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,
• Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
• Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
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4.  Spor Yöneticiliği Bölümü
      Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı;

 Spor Yöneticiliği Bölümünde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöne-
ticileri yetiştirilmektedir.

 Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi 
olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece 
fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor 
kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkâ-
nını oluşturmaktır.

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;

→ Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına 
uygun hizmet birimlerinde Spor Uzmanı,
→ Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici,
→ Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal ya-
şamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
→ Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yö-
netimlerin ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin or-
ganizasyon ve uygulamalarında, profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilmek-
tedirler.
→ Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, 
programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders 
ve konulara yer vermektedir.
→ Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
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 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tarihler Tablo 
1’de gösterilmiştir.

  ÖNEMLİ HUSUSLAR

→ Adayların sınav giriş gün ve saatleri 19 Ağustos 2020 tarihinde http://sporbf.bartin.edu.tr/ 
sitesinden duyurulacaktır.
→ Belirtilen gün ve saatinde sınava mücbir sebeplerle giremeyen adaylar aynı gün içeri-
sinde (adayın sınava gireceği gün) saat 17:30’a kadar belgeli mazeretlerini şahsen dilekçe 
ile Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine sunmak koşulu ve Sınav Üst Kurulu’nun uygun 
görmesi durumunda gün içerisinde saat 18:00 – 20:00 arasında sınav olabileceklerdir.
→ Her yıl düzenli olarak yapılan Özel Yetenek Sınavında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan Covid 19 salgını nedeni ile birtakım değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. Sınava 
girecek olan adayların ve sınavda görev alacak olan tüm görevlilerin mümkün olduğunca 
en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları en temel önceliktir. Özel Yetenek Sınavı ile 
ilgili tüm aşamalar aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı Takvimi

ÖNEMLİ TARİHLER

İŞLEM TARİH

Online başvuru 04 - 16 Ağustos 2020

Başvuru listelerinin ilanı  18 Ağustos 2020

Başvuru listelerinin son halinin ilanı 19 Ağustos 2020

Adayların sınava gireceği gün ve saatlerin ilanı 19 Ağustos 2020

Özel yetenek Sınavı 22 - 29 Ağustos 2020

Parkur skoru listelerin ilanı ve itirazların değerlendirilmesi 29 - 31 Ağustos 2020

Sınav sonuçlarının ve çarşaf liste ilanı 06 Eylül 2020

Asıl adayların kesin kayıtları 07 - 10 Eylül 2020

Yedek adayların ilanı 12 Eylül 2020 Saat: 19:00’dan sonra

Yedek adayların kesin kayıtları 14 - 15 Eylül 2020

2.yedek liste adaylarının ilanı (Kontenjan dolmadığı takdirde) 16 Eylül 2020 Saat: 19:00’dan sonra

2. yedek liste adaylarının kesin kayıtları 17 - 18 Eylül 2020

3. yedek liste adaylarının ilanı (Kontenjan dolmadığı takdirde) 21 Eylül 2020 Saat: 19:00’dan sonra

3. yedek liste adaylarının kesin kayıtları 22-23 Eylül 2020

Üçüncü yedek listeden sonra kontenjanlarda boşluk olması durumunda Sınav Üst Kurulu’nun kararı
ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile boş kalan kontenjanlar için ilana çıkılabilir.
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COVİD-19 SALGINI TEDBİRLERİ 

1- Adaylara bildirilen sınav gün ve saat diliminde adaylar ve görevliler haricinde kimse 
üniversite bahçesine alınmayacaktır. Adaylar sadece sınava gireceği gün ve saat dilimin-
de üniversite kampüsüne/yerleşkesine girebilecektir. 
2- Adayların sınav saatini beklerken ve spor salonuna alınırken sosyal mesafe kurallarına 
uygun hareket etmek zorundadır.
3- Adayların sınavın başlayacağı ana kadar maskelerini çene altından burunun üstünü 
de kapatacak şekilde takmak zorundadır.
4- Adaylar kişisel dezenfektan ürünleri, siperlik vb. ürünler bulundurabilirler. 
5- Adayların sınav bitiminde spor salonundan çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak çık-
maları gerekmektedir.

→ Önemli; Pandemi süreci ile ilgili beklenmeyen bir durumun oluşması veya YÖK tarafın-
dan Özel Yetenek sınavlarının yapılamayacağı ile ilgili bir karar alınması durumunda TYT 
(Temel Yeterlilik Testi) ve AOÖBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) puan sıralamasına 
göre öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
→ COVİD-19 nedeniyle alınabilecek önlemler kapsamında sınav yerinde ve saatinde deği-
şiklik yapılabilir. Bu durumda fakülte web sayfasında yeni yer ve saat ilanı yapılacaktır.



11  |  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  |  sporbf.bartin.edu.tr

2020-2021 AKADEMİK YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu uygulama esasları Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğiti-
mi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölüm-
lerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler.

Madde 2: Uygulama Esasları; Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen-
liği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri özel yetenek sınavına 
giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit 
ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2020 Yılı Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunun 6. maddesi.

Tanımlar

Madde 4: Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanım-
lanmıştır.

Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
Sınav Üst Kurulu: Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenen ku-
rul.
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Ele-
me Sınavından oluşan giriş sınavı.
YKS: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT: Temel Yeterlilik Testi
OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı
YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP-SP, OBP ve YGS 
puanının bu uygulama esasında belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen 
kesin kayıt için sıralama puanı.
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Giriş Esasları

Madde 5: Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi eğitim programlarına, ilan edilen 
kontenjanlarla sınırlı olarak YKS 2020 puanı, OBP ve ÖYSP-SP birlikte değerlendirilerek 
öğrenci alınır.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Madde 6: İnternet üzerinden ön kayıtlar, adaylar tarafından 04 - 16 Ağustos 2020 tarih-
leri arasında Bartın Üniversitesi https://w3.bartin.edu.tr/, Spor Bilimleri Fakültesi http://
sporbf.bartin.edu.tr/ ve
(http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11) linkinden 
online olarak yapılacaktır.

Ön Kayıt Şartları

Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda 
mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybeder.)
b) 2020 yılında YKS’ ye girmiş olmak
c) Antrenörlük Eğitimi (N.Ö-İ.Ö), Rekreasyon (N.Ö-İ.Ö) ve Spor Yöneticiliği (N.Ö-İ.Ö) bö-
lümlerine başvuracak adayların 2020 TYT puan türünden 160,000 ve üstü puan almış 
olmak. (A, B ve C Milli sporcular ile Spor Lisesi ve Spor alanı mezunları için TYT puan 
türünden 150,000 ve üstü puan almış olması gerekmektedir.) 
d) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracaklar adaylar ise 
2020-YKS’de TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmek-
tedir.
e) Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fi-
ziksel “ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilen uy-
gulamalı ve teorik eğitim öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sür-
dürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, fiziksel bir sağlık problemi 
olanlar müracaat edemezler.
f) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu'nda (sayfa 36) açıklanan engel durumları doğ-
rultusunda “Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu du-
rumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu ra-
poru” ile belgelendirmek zorundadır.
g) 2020 YKS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar 
ile diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava 
başvurabilirler.
h) 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturu-
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muna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir. 
Ancak, bu adayların 2020-YMS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup il-
gili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim 
programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesapla-
nabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.

Madde 8: Adaylar başvurularını Bartın Üniversitesi UBYS üzerinden verilecek olan link-
ten ön kayıt tarihlerinde, online olarak yapacaklardır.

Online başvuru esnasında istenilen bilgiler ve sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

Online başvuru yapmak isteyen aday öğrenci,
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11  adresine gir-
dikten sonra eski T.C. kimlik belgesi, yeni T.C. kimlik belgesi veya geçici T.C. kimlik belgesi 
bilgilerini girerek başvuru ekranına girebilecektir. Başvuru ekranında ise sırası ile aşağı-
daki 

1- Milli sporcu, Milli sporcu branş durumu ve engel durumu seçimi bölümünde aday 
kendi bilgilerine göre sistemdeki kutuları işaretleyecektir. Milli sporculuk veya engel 
durumu var ise sisteme aday tarafından yüklenmesi gerekmektedir.
2- Program Seçimi bölümünde aday başvurmak istediği bölümü sırası ile buradan ek-
lemelidir. Bir aday birden fazla bölüme şartlarını taşıması durumunda seçebilecektir.
3- Sınav Bilgileri bölümünde ise aday öğrenci ÖSYM’den sınav sorgula butonuna ba-
sarak çağıracağı sınav bilgisi sisteme otomatik kaydedilecektir.
4- Kimlik Bilgileri bölümünde aday sadece askerlik durum bilgisi ve varsa tecil tarihini 
girmelidir. Diğer bilgileri sistem ise getirmektedir. Bu bölümde ayrıca en fazla 1 mb 
boyutunda, son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf aday tarafından yüklen-
mesi gerekmektedir.
5- Adres Bilgileri kısmında aday öğrencinin adrese dayalı nüfus sistemindeki ikamet 
bilgileri sistem tarafından getirilmektedir. 
6- İletişim Bilgileri kısmında online başvuru esnasında aday tarafından kendisinin cep 
telefon numarası ve e-postası ile bir yakınının telefon bilgisinin girilmesi zorunludur.
7- Eğitim Bilgisi kısmında adayın daha önce sınav bilgileri bölümünde girdiği bilgileri 
doğrultusunda orta öğretim başarı puanı otomatik olarak gelmektedir. Adayın me-
zun olduğu lisenin adını, spor lisesi olup olmadığı, geçtiğimiz yıl-dönem herhangi bir 
Yükseköğretim Kurumu'na yerleştirilip yerleştirilmediği ile liseye başlama, bitiş tarihi 
ve lise mezuniyet ortalamasını girmesi gerekmektedir. Ayrıca adaylar diplomalarını 
sisteme yüklenmek zorundadır.
8-A) Diğer Bilgiler kısmında Sağlık Raporu Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi 
bir sağlık kuruluşundan (Aile hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet 
hastanesi vb.) alınacak ve “Spor yarışmalarına ve spor sınavına girmesinde sağlık açı-
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sından bir sakınca yoktur” ibareli olması gerekir.) Engelli adaylar eğitim görmelerine 
mani olacak bir durumun olmadığını belirtir bir ibarenin bulunduğu, engellilik du-
rum raporlarını sisteme yükleyeceklerdir.
B) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve 
Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran engelli adaylarda, lisanslı spor yapmış olmak 
ve engel durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve 
belgelemek. Engelli adaylar spor özgeçmiş belgelerini sisteme yükleyeceklerdir.
C) Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı “A, B veya C 
sınıfı Milli Sporcu Belgesi” (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Ma-
yıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.)
9- Aday başvurusunu başarılı ve doğru beyanlar ile girdikten sonra sistem tarafından 
oluşturulacak olan sınav giriş belgesinin çıktısını alıp aday tarafından imzalandıktan 
sonra sınav günü yanında getirerek sınav görevlilerine teslim edecektir. Sınav giriş 
belgesi yanında olmayan adaylar sınava giremeyecektir.

* Online başvuru yol haritasına http://sporbf.bartin.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html 
web adresinden erişilebilecektir.

Madde 9: 2020-2021 akademik yılı için Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi “Özel 
Yetenek Sınavı” (ÖYS) Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salon-
larında yapılacaktır.

Adayın Yerleştirme Puanının Hesaplanması:

Madde 10: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli 
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 
standart puanlara çevrilir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılı-
mının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağı-
daki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağı-
lımının 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 prog-
ram uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve önce-
sinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kuru-
muna 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 )

Madde 11: 2019 YKS puanları veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün Yükseköğretim 
programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsa-
yıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak 
üzere tercih sırasına göre sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 
olacaktır. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygula-
nacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınır-
laması olmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleşmiş olan adaylara bu kural uygulan-
mayacaktır.

Not: Yukarıda adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar “2020 
ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndan alınmıştır. ÖSYM ta-
rafından belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar, yapılacak 
olan değişikliğe göre düzenlenecektir.

Kontenjanlar:

Madde 12: 2020-2021 akademik yılında Fakültemiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli-
ği, Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim) ve Rekreasyon (Normal Öğ-
retim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (Normal öğretim ve İkinci Öğretim Bölüm-
lerine alınacak öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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BÖLÜMLER

KONTENJAN

Kadın Erkek Milli
Kadın*

Milli 
Erkek* Engelli Toplam

Uluslara-
rası

Öğrenci
Genel 

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği 12 20 2 2 4 40 50 90

Antrenörlük Eğitimi
(Normal Öğretim) 15 25 2 3 5 50 60 110

Antrenörlük Eğitimi
(İkinci Öğretim) 12 20 2 2 4 40 60 100

Rekreasyon
(Normal Öğretim) 15 25 2 3 5 50 50 100

Rekreasyon
(İkinci Öğretim) 12 20 2 2 4 40 60 100

Spor Yöneticiliği
(Normal Öğretim) 15 25 2 3 5 50 60 110

Spor Yöneticiliği
(İkinci Öğretim) 12 20 2 2 4 40 60 100

TOPLAM 93 155 14 17 31 310 400 710

* Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5773 sayılı yazısına 
istinaden Spor Bilimleri Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan 
içerisinden milli sporculara kontenjan ayrılmıştır.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına istina-
den her bir programın toplam kontenjanının %10 ‘u engelli adaylara ayrılmıştır.

* Boş kalan kontenjanlar Sınav Üst Kurulu Kararı ile diğer bölümlere aktarılabilecektir.

Tercih İşlemleri

Madde 13: Başvurusu kabul edilen tüm adaylar 7 bölüm için tercih yapabileceklerdir. 
Fakültemize Özel Yetenek Sınavıyla;

a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
b) Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim)
c) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim)
d) Rekreasyon (Normal Öğretim)
e) Rekreasyon (İkinci Öğretim)
f) Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim)
g) Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) olmak üzere 7 bölüm için öğrenci alınacaktır.

Adaylar ön kayıt sırasında bu bölümlerden en az bir tanesini tercih etmek zorundadırlar.
Tercih yapılırken sıralamaya dikkat edilmelidir.
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Örneğin aday tercih sıralamasında Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) bölümünü ilk 
sıraya yazdıysa, adayın puanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanından 
yüksek olsa bile aday ilk sıraya yazdığı bölüme kayıt hakkı kazanır.

Sınav Günü Adayın Yanında Bulundurması Gerekli Belgeler

Madde 14: Sınav Günü Adayın Yanında Bulunması Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı
2- Sınav giriş belgesi aday tarafından imzalanmış olacak. (Sistemden alınacaktır)
3- Milli sporcu belgesi. (Aslı ile birlikte fotokopisi)
4- Engelli adaylarda ise spor özgeçmişi için bildirimde bulundukları belgelerin aslı.

Engelli Adaylar

Madde 15: Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru ko-
şulları aşağıda belirtilmiştir;

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve 
Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak 
ve engel durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve 
belgelemek.
3- 2020 yılında YKS’ye girmiş olmak.
4- Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvu-
racak tüm engelli adaylar için TYT puan türlerinin birinden en az 100,000 veya daha 
yüksek puan almış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvura-
cak engelli adayların ise 2020-YKS ve/veya TYT en düşük 800.000 inci başarı sırasına 
sahip olmaları gerekmektedir
5- Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retar-
dasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger 
sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer 
alan yaygın gelişimsel bozukluklar-) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları 
“engelli sağlık kurulu raporu”nu belgelemek.
6- Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şid-
detli fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite 
yapmayı engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
7- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne sadece Bedensel Engelli ve İşitme 
Engelli adaylar başvuru yapabilirler.
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ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI

Ön kayıtlar, 04 - 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi UBYS sistemi 
üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir. 
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor 
Yöneticiliği Bölümlerine başvuracak engelli adaylar için; eğitim görmelerine mâni ol-
mayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemesi gerekmekte-
dir. Bölümlerimizde engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde 
engel durumları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Bedensel engelli adaylarda;
• dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez 
kullanabilme,
• bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edi-
nimsel paralizisi olanlardan, başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma,
• dizaltı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kulla-
nabilme (aktivite düzeyi K4),
• dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağım-
sız ve desteksiz hareket edebilme (aktivite düzeyi K4),
• spinal kord yaralanması, spina bifida vb sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu 
ve veya motor kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,
• aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz 
veya mobilite kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik 
sistemlerle ellerine yardımcı cihaz almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite 
düzeyi K4).

b) İşitme engelli adaylarda; İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen 
veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge 
merkezinde hasarı olmayan (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).
c) Görme engelli adaylarda, sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma.
d) Zihinsel engelli adaylarda, “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu rapo-
runda belirtilmelidir).
e) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) 
Otizm veya Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir). 
Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli aday-
ların başvuruları, ilgili Engelli Aday Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve 
adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde 
adayların başvuruları kabul edilecektir.
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ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL 
EDİLME KOŞULLARI

1- YKS - 2020 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (En az 100,000 veya daha yüksek 
puan almış olmaları gerekmektedir), ( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 
başvuracak engelli adayların ise 2020-YKS ve/veya TYT en düşük 800.000 inci başarı 
sırasına sahip olmaları gerekmektedir.)
2- Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve 
Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve 
engel durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belge-
lemek.
3- Sağlık sorunu olmadığına ilişkin resmi sağlık kurumlarından (Aile Sağlığı Merkezleri 
vb.) alınacak belge.
4- Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon 
ile yaygın gelişimsel bozukluklar - otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, 
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın ge-
lişimsel bozukluklar), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık 
kurulu raporu”nun aslı ve fotokopisi ile durumlarını belgelemeleri kaydıyla fakültemiz 
engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. (İşitme engelli adaylar için bu raporda, 
vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olup olmama durumu belirtilmelidir. 
Zihinsel engelli adaylar için bu raporda, Eğitilebilir Zihinsel Engelli olduğu belirtilme-
lidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylar için, Atipik (Başka Türlü Adlandırılama-
yan) Otizm veya Asperger Sendromu tanısı aldığı belirtilmelidir).
5- Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde 
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Lise transkripti (not dökümü) öğrenci diploması olarak 
kabul edilmeyecektir. Ayrıca sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin mutlaka sorum-
luluk sınavına girip geçmeleri halinde mezun olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi 
yazı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecek-
tir. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden ala-
cakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru yapabileceklerdir.

 Milli Sporcular
 Engelli milli sporcular yalnızca engelli aday kontenjanından başvurabileceklerdir.

 Spor Özgeçmişi Olan Engelli Adaylar
 Spor özgeçmişi olan engelli adayların, ilgili federasyondan veya resmi bir kurumdan 
aldığı ve mevzuata uygunluğu belirtilen esaslara göre istenilen müsabakaya katıldığına 
dair belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
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BELGELERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİ

ENGELLİ ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN UYGULAMA SINAVI KOŞULLARI

 Özel Yetenek Sınavı Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durum-
larda engelli aday tarafından ibraz edilen belgelerin ilgili yetkili kurumlar tarafından ye-
niden incelenmesini talep edebilir.

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Bedensel Engelliler ve İşitme Engel-
liler başvurabilir.)
2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö. - İ.Ö.)
3- Rekreasyon Bölümü (N.Ö. - İ.Ö.)
4- Spor Yöneticiliği Bölümü(N.Ö. - İ.Ö.)

 Engelli Adayın 2020-2021 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu’nda yap-
mış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır. Özel yetenek sı-
navlarına girecek engelli adaylar, bu bölümlerden birini ya da birden fazlasını tercih 
edebilirler.

Mülakat Sınavına İlişkin Genel Kurallar

 Sınavlar Spor Bilimleri Fakültesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edil-
miş olan gün, saat ve yerde Özel Yetenek Sınavı Jürisi tarafından yapılır. Adaylar, sınavın 
başlayacağı saatten 30 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. 
Adaylar sınava göğüs numarasına göre alınacaklardır. Adayların göğüs numarası sınav 
günü verilecektir.

Adaylar sınava girişlerinde, geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya 
ehliyet) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeyi getir-
meyen adaylar sınava alınmazlar. Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim 
elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci 
disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar ver-
dikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda 
sınavdan ihraç edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili 
yetkili birimlere bildirilecektir.
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ENGELLİ ADAY KONTENJANINA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK YÖNTEM

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Sınava girme kriterlerini sağladığı tespit edilen adaylar mülakat sınavına katılırlar. Sı-
nav Tek aşamalı Mülakat ile yapılır.

 Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların ilk olarak, mülakat puanı dikkate alınarak 
hesaplanır ve genel sıralama yapılır. Engelli adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
mülakattan 60 ve üzeri olanlar genel sıralamaya katılır.

 Mülakat İçeriği; Sportif ilgi, bilişsel becerileri, iletişim becerilerini, kendini ifade edebil-
me, sorulan soruyu anlayabilme ve uygun şekilde cevap verebilme becerilerini ölçmeye 
yönelik olacaktır. Mülakat içeriği Engelli adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak 
kontenjan yerleştirmesi yapılacaktır. Engelli adayların birden fazla bölüm kazanması 
durumunda bölüm tercihleri dikkate alınarak kontenjan yerleştirmesi yapılacaktır. Ada-
yın 1. tercihine yerleşmesi durumunda diğer bölümlerin kazananlar ya da yedekler lis-
tesinden çıkartılacaktır. Eğer aday 2. tercihine yerleşmiş ise ve 1. tercihinde yedek olarak 
görünüyor ise aday 2. tercihinde asıl ve 1. tercihinde yedek olarak listede yer alacaktır. 
Aday her dört bölümde de yedek olması durumunda ise üç bölümün listesinde de ye-
dek olarak listede yer alacaktır. Engelli aday kontenjanları dolmadığı takdirde, boş ka-
lan kontenjanlar cinsiyet kontenjanı dikkate alınarak genel kontenjanlara aktarılır. Puan 
sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar yedek aday ilan edilir. Değerlendirme so-
nunda toplam puanları eşit olan engelli adaylardan, başvuruda kullanılan TYT-P daha 
yüksek olan adaylar öncelik kazanır.

• Engelli adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı 05/04/2017 tarih ve 75850160-
199-24304 no’lu kararı uyarınca;

 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile 
yaygın gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT 
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 
bozukluklar-) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgi-
li yıldaki YKS-TYT-P puanlarından biri 100,000 ve üzerinde olanlar, ( Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak engelli adayların ise 2020-YKS ve/veya TYT en 
düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.) özel yetenek sınavına 
kabul edilir.

- Engelli adayların YKS-TYT-P puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzla-
rında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav 
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sonucuna göre değerlendirilir, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
• Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Komisyonu gerekli gördüğü durum-
larda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
• Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen bütün kuralları kabul et-
miş sayılır.

Uluslararası Adaylar

Madde 16: Yabancı adaylar öncelikle üniversitemiz “Bartın Üniversitesi 2020-2021 Aka-
demik Yılı Uluslararası Öğrenci Kılavuzu” ndaki şartları yerine getirmiş olmaları ve 
“Baş-vurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi> Uluslararası Öğrenci Başvurusu 
İşlemleri” mo-dülü üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Başvuru yapmak için Tıklayınız. (Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını almayı unutma-
yınız)
Uluslararası aday buraya başvurusunu yaptıktan ve başvurusu üniversitemiz tarafından 
onaylandıktan sonra ayrıca başvuru tarihleri arasında fakültemiz online sisteminden 
Özel Yetenek Sınavı başvurusunu yapacaklar ve başvurusunun kabulü halinde diğer 
adaylar gibi özel yetenek sınavına tabi tutulacaklardır. Yabancı öğrenciler kılavuzda 
be-lirtilen kontenjanlar dâhilinde kendi aralarında değerlendirileceklerdir.

Detaylı Bilgi için:
Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
Bartin University International Student Program
Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi 
Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students

Uluslararası Adayların fakültemiz online kayıt sistemine yüklemesi gereken belgeler:

a) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,
b) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesi-
nin (Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından
onaylanan fotokopisi.
d) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına
dair belge.
e) Fotoğraf (Kesinlikle vesikalık olmalı ve yeni çekilmiş olmalıdır. Vesikalık olmayan
fotoğrafların başvuruları onaylanmayacaktır.)
f) Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan
(Aile hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak
ve “Spor yarışmalarına ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yok-
tur” ibareli olması gerekir.)

https://iso.bartin.edu.tr/
https://isoen.bartin.edu.tr/
https://cdn.bartin.edu.tr/oidb/52dd2dc8-11be-43af-afcc-bbd537e3bdca/bartinuniversitesiyabanciuyrukluogrencikabulvekayityonergesi-1.pdf
https://iso.bartin.edu.tr/duyurular/20202021-akademik-yili-uluslararasi-ogrenci-1.-alim-cagrisi.html
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3


23  |  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  |  sporbf.bartin.edu.tr

Uluslararası Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler

1- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından 
onaylanan fotokopisi.
2- Sınav giriş belgesi (sistemden alınacak)

Milli Sporcular:

 Erkek ve kadın milli sporcuların İllinois Çeviklik Testi değerlendirmesi kendi içlerinde 
ayrı ayrı olacaktır.

Milli sporcular İllinois Çeviklik Testinden alacakları puana ek olarak;
A Milli sporcular 100 tam puanı geçmemek şartıyla 20 ek puan,
B Milli sporcular 100 tam puanı geçmemek şartıyla 10 ek puan alırlar.
C Milli sporcular ek puan alamazlar.

ÖNEMLİ UYARI !!!

•  Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
•  Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit 
edilen adayların başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıt-
ları yapılmış olsa dahi kayıtları silinerek haklarında kanuni işlem uygulanır.

•  Aday, numara sırasına göre tespit edilen ve sınav öncesi ilan edilen “Sınav Zama-
nında” sınav yerinde olmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder.

•  Online başvuru sırasında aday evraklarını ve fotoğrafını doğru ve düzgün olarak 
tarayıp sisteme kaydetmelidir.

•  Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Sınav Tarihi ve Yeri

Madde 17: Özel Yetenek Sınavı, 22 – 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bartın Üniversite-
si Spor Bilimleri Fakültesi Spor tesislerinde yapılacaktır. Sınav Yürütme Kurulu; sınav yeri, 
günü ve saatlerini gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir.

Sınav Uygulaması

Madde 18: Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreas-
yon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde eğitim almaya aday öğrencilerin, bu formasyonun 
alınmasında ve geliştirilmesinde gerekli olan temel fiziksel yeteneklerinin test edilmesi-
ni amaçlayan bir yerleştirme sınavıdır.
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Sınav uygulaması kılavuzda açıklandığı şekilde, İllinois Çeviklik Testi'nden oluşmakta ve 
testten aldığı sürenin sınav sonrasında oluşturulan puan çizelgesine göre 100 puan (yüz) 
üzerinden değerlendirilmektedir.

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve belir-
lenen kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Adaylar; ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş kartı, resmi kimlik (Nüfus Cüz-
danı, Ehliyet veya Pasaport, spor kıyafeti (Sınavlarda şort, tişört, tayt veya eşofman ile spor 
ayakkabı giyilmelidir.), göğüs numaralı tişört ile hazır bulunacaklardır. Göğüs numaralı 
tişörtü herhangi bir nedenle yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. 

Sınav Üst Kurulunun Görevleri

Madde 19: Sınav Üst Kurulu, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından görev-
lendirilir. Sınav Üst Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi,
b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için önlem alınması,
d) Sınavlarla ilgili araç-gereçlerin sağlanması,
e) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması,
f) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
g) Sınav Üst Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 20: Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir.
a) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm iş-
lemleri üstlenir.
b) Sınav Üst Kurulunun onayı ile Sınav Yürütme Kurulu sınavla ilgili her türlü düzenle-
me ve değişiklik yapmaya yetkilidir.

Sınav İtiraz Kurulunun Görevleri

Madde 21: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir.
a) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.
b) Sınavın herhangi bir testi sırasında oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığın-
da dikkate alınacaktır.
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Destek Hizmetleri

Madde 22: Sınavın yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı 
aşağıda belirtilen birimlerden talep edilebilecektir.

a) Genel Sekreterlik,
b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı,
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,
e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı,
f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
g) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü.
h) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 UYARILAR

• Puanların eşit olması halinde TYT puanına bakılır. TYT puanı yüksek olan aday önce-
likli olur.
• Erkek adaylarda 40 saniyenin, kadın adaylarda 50 saniyenin üzerinde derece ile par-
kuru tamamlayan adayların yerleştirme puanları hesaplanmaz ve elenmiş sayılırlar.

SINAV UYGULAMASI

 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav uygulaması İllinois Çe-
viklik Testi değerlendirmesi aşağıda verilmiştir.

İllinois Çeviklik Testi ve Değerlendirmesi

 İllinois Çeviklik Test parkuru; eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3,3 m aralıklarla 
düz bir hat üzerine dizilmiş üç slalom çubuğundan oluşan, parke zeminli spor salonla-
rında kurulacaktır. Test, her 10 m’de bir 180C ̊ (derece) dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 
m’si koniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır (Şekil 1). Test parkurunun başlan-
gıç ve bitiminde 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik krono-
metre sistemi yer almaktadır. Adaylar test parkurunun başlangıç çizgisinden (Fotoselin 
40 cm gerisindeki), ayakta çıkış yapacaklardır. Parkuru bitirme zamanı saniye cinsinden 
kayıt edilecektir. Testi her aday bir kez koşacak, teknik bir sorun (fotosel arızası veya ben-
zeri bir durum) oluşmadığı takdirde başka bir deneme (koşma) hakkı verilmeyecektir.
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GENEL UYARI VE İHLALLER
İllinois Çeviklik Testi Puanlaması

 İllinois Çeviklik Testi puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra erkek ve kadın adaylar 
arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak 
kabul edilecek şekilde sıralama yapılacaktır, Erkeklerde 40 saniye, kadınlarda 50 saniye 
barajını geçemeyen adayların puanları hesaplanmayacaktır.

İllionis Çeviklik Testi Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Adaylar test parkurunu Şekil 1’de gösterildiği gibi tamamlamak zorundadır. Aksi 
takdirde diskalifiye olur.
2- Adaylar koşarken herhangi bir kapıyı (slalom çubuk) atlayarak parkuru tamamlar 
veya yarıda bırakırsa diskalifiye olur.
3- Adaylar koşu esnasında her devirdikleri slalom çubukları için 2 sn ceza alır. Örneğin 
2 slalom çubuğu düşüren 4 sn ceza alır.
4- Adaylar koşarken eğer slalom çubuğuna temas ederek konulduğu yerdeki sınırla-
rın dışarısına çıkarırsa, her slalom çubuğu için 2 sn ceza alır. Örneğin 2 slalom çubu-
ğunu sınırın dışına çıkaran 4 sn ceza alır.

* İllinois çeviklik testinde pandemi nedeniyle hijyen açısından başlama şeklinde de-
ğişikliğe gidilmiştir.
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Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 23: Madde 23: Sınav sonuçları 06 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştir-
me Puanına (YP) göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, Bartın Üniversitesi (www.
bartin.edu.tr) ve Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasından (http://sporbf.bartin.edu.
tr) ilan edilerek duyurulur. Adaylara ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İn-
ternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir.

İtirazların Değerlendirilmesi

Madde 24: Adayların sınavın aşamaları ile ilgili itirazı sınava girdiği aynı gün içerisinde, 
sınav sonuçlarıyla ilgili itirazları en geç 24 saat içinde Sınav Üst Kuruluna konuyla ilgili 
dilekçesi ve itiraz ücreti dekontu ile yapabilirler. İtiraz ücreti 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) 
olup Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına T.C. Ziraat Banka-
sı Bartın Şubesi, (IBAN: TR 10000 10000 52 51609669 5059) yatırılacaktır.

Kesin Kayıt

Madde 25: Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek 
olandan başlanarak sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edi-
len kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve 
hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

Madde 26: Fakültemize asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 
07 -10 Eylül 2020 (Saat 17:30’a kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Fakültemiz-
de yapılacaktır.

Kontenjan dolmadığı takdirde kayıtlar 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak ilanlara göre 
birinci yedek listeden sırayla yapılacaktır.

Birinci yedek listede adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan 
adaylar haklarını kaybetmiş sayılır.

Madde 27: Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine 
ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu 
kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik 
hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.
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Madde 28: Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine 12 Eylül 2020 tarihinde saat 19:00’dan 
sonra birinci yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise 14 - 15 Eylül 
2020 tarihlerinde saat 17.30’a kadar yapılacaktır.

Madde 29: Kontenjanların dolmaması durumunda ikinci yedek liste 16 Eylül 2020 tari-
hinde saat 19:00’dan sonra Fakültemiz web sayfasından yayınlanacak ve kalan konten-
janlara adaylar puan sırasına göre sıralanıp kayıt yapılacaktır. Adı açıklanan adaylar 17 
– 18 Eylül 2020 tarihlerinde saat 17:30’a kadar kayıtlarını yapacaklardır. 

Madde 30: Kontenjanların dolmaması durumunda üçüncü yedek liste 21 Eylül 2020 ta-
rihinde saat 19:00’dan sonra Fakültemiz web sayfasından yayınlanacak ve kalan konten-
janlara adaylar puan sırasına göre sıralanıp kayıt yapılacaktır. Açıklanan adaylar 22 – 23 
Eylül 2020 tarihlerinde saat 17:30’a kadar kayıtlarını yapacaklardır.

Listelerde adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar hak-
larını kaybetmiş sayılır.

Madde 31: Fakültemiz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğinde-
dir. Web sitesindeki yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacak-
tır. Adaylar web sitesindeki duyuruları takip etmek zorundadır.

Madde 32: Aday ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt 
sildirmesi halinde kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti kesinlikle geri ödenmez. Ancak 
ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde 
fakültemiz normal öğretim bölümlerinin birisine yedekten kesin kayıt yaptırırsa dilek-
çeyle başvurması halinde ikinci öğretim bölümüne kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti 
geri ödenir.

Madde 33: Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
a) 2020 YKS Sonuç belgesi
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni 
tarihli mezuniyet belgesi.
d) İkinci Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Katkı 
payı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt tarihleri arasında açtırılan ve Üniversite-
miz web sayfasında ilan edilen hesaba yatırılacaktır.),
e) 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik du-
rum belgesi,
f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf.
g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu): (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve 
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“Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yok-
tur.” ibaresi bulunacak.)
h) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu'nda (sayfa 32-40)  açıklanan engel durumları 
doğrultusunda “Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu 
durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu 
raporu”
i) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asıl-
ları veya üniversitemizden onaylı suretleri.

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce fakültemi-
zin internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir.

Uluslararası Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz 
edilmiş olması gerekir.

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya 
da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma 
aslı,
c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gös-
teren T.C. Millî Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik 
Belgesi aslı,
d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış ter-
cümesi ve aslı,
e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuz-
da belirtilmiştir.)
g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda 
belirtilmiştir.)
h) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisin-
de kayıt yaptırdığı akademik birime teslim edecektir.)
i) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına 
dair belge.
j) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf.
k) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve 
“Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yok-
tur.” ibaresi bulunacak.)
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ÖNEMLİ NOT:

1- Uluslararası Öğrenciler, bu kılavuzdaki şartlan yerine getirmenin yanında Bartın
Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrencilerle ilgili yönergesi ile 2020-2021 Akademik Yılı
Uluslararası Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzundaki şartları da yerine
getirmek zorundadırlar.

Detaylı Bilgi İçin:
Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kılavuzu 
Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi  
Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students

2- Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge veya belgeler ile
kaydını yaptırmış olan adayların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne za-
man tespit edilirse edilsin, okul ile ilişkileri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem
yapılır. Ön kayıt yaptıran adaylar kılavuzdaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Ke-
sin kayıt sırasında, kayıt için gerekli evrakları zamanında getirmeyen adayların kesin
kayıtları yapılmaz ve bu adaylar hiçbir hak iddia edemezler.

Sınavdan İhraç

Madde 34: Adayların veya yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine 
ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centil-
menliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki 
cihazlara zarar vermeleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulun-
maları halinde aday sınavdan ihraç edilecektir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konu-
su olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir.

Not: Günlük sınav programı aşağıdaki gibidir. (Taslak bir program olup her türlü değişik-
lik yapılabilir.)

I. Grup (saat 09.00-10.30)
II. Grup (saat 11.00-12.30)
III. Grup (saat 13.30-15.00)
IV. Grup (saat 15.30-17.00)
V. Grup Mucbir Sebepler için (saat 18.00-20.00)

https://iso.bartin.edu.tr/duyurular/20202021-akademik-yili-uluslararasi-ogrenci-1.-alim-cagrisi.html
https://cdn.bartin.edu.tr/oidb/52dd2dc8-11be-43af-afcc-bbd537e3bdca/bartinuniversitesiyabanciuyrukluogrencikabulvekayityonergesi-1.pdf
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  İLETİŞİM:

Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Kutlubey Yazıcılar Kampüsü, Merkez/BARTIN 74100

Telefonlar  : 0378 501 10 00
Dahili   : Fakülte Sekreteri : 2404
Öğrenci İşleri  : 2405 - 2406 - 2407 - 2408
Mail   : sporbilimleri@bartin.edu.tr
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