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Sevgili öğrenciler, 
 
 
Erciyes Üniversitesi,  36 yıllık köklü tarihi ve 40 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile ülkemizin en 
önemli ve en büyük eğitim kurumlarından birisidir. Üniversitemizde, tıptan mimarlığa, güzel 
sanatlardan mühendisliğe hemen her alanda lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim 
verilmektedir. Üniversitemiz 18 fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 5 
bölüm,  27 Araştırma Merkezi, 1350 yataklı hastanesi, bu hastaneye ek olarak Organ Nakli ve 
Diyaliz, Kalp, Onkoloji ve Çocuk Hastaneleri ile geniş bir bölgeye hizmet vermektedir.  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bu okullarımız arasında seçkin bir yere sahiptir. Erciyes 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, güçlü akademik kadrosu yanında, fiziki alt 
yapısını tamamlamış okullarımızdan birisi olarak üniversite gençliğinin okul tercihinde ilk 
sıralarda yer almaktadır. Öğrencilerimizin tercihinde ilk sırada yer alıyor olmak bizleri ayrıca 
gururlandırmaktadır.  
Erciyes Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana, çağdaş ve demokratik yapısı ile ülkemize ve 
insanlığa hizmet vermeye devam etmektedir. Evrensel değerleri ve anlayışları benimsemiş, 
modern araç ve gereçlerle donatılmış, bilim üreten, ürettiği bilimi teknolojiye dönüştüren ve 
insanlığın hizmetine sunan, uluslararası standartları yakalamış, sorgulayan, katılımcı, 
paylaşımcı, toplumsal değerlere duyarlı, kültür, sanat ve çevre bilinci gelişmiş bireyler 
yetiştirme ilkesini benimsemiş bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi’nde sizlerle birlikte 
çalışmayı arzuluyorum. 
Geleceğimizin teminatı siz gençlerimizi, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını üretmek üzere 
üniversitemize davet ediyor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda başarılarla dolu bir 
eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum.  
Başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunarım.  

 
 

 
Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR 

                                                                      Rektör 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Değerli Öğrenci Adayları 
Değerli aday öğrenci Özel yetenek sınavı (ÖZYES) kılavuzunda yazılanlar bu sınavın 
anayasasıdır. Özel yetenek sınavı kitapçığındaki kuralları mutlaka okuyunuz bu kitapçıktaki 
kurallara uyunuz. Biz bu sınavı bu kılavuzdaki kurallara göre nasıl yapmak zorundaysak 
sizlerde bu kurallara uymak zorundasınız. 

Özellikle İnternet sitemizi ve okuldaki ilanları her gün takip ediniz. Bazı kişi ve gruplar 
Yüksekokulumuzu ya da öğretim elemanlarımızın isim ve kariyerlerini kullanmaya 
çalışabilirler. Bunlara itibar etmeyiniz. Kitapçığı iyi okuyun haksızlık veya yanlışlık 
gördüğünüz zaman hemen uyarın, uyarınızın geç kalması halinde herhangi bir işlemin 
yapılamayacağını unutmayınız. 

Değerli aday öğrenci biz sizin hak ve hukukunuzu korumak için varız. Bu kitapçıktaki 
kurallar okulumuzun ilgili kurulları tarafından konmuştur. Okulumuzun bir spor okulu olması 
sebebiyle spor yapan sporu kendine hayat felsefesi haline getirmiş olanları buraya almayı 
amaçlamaktayız. Kurallarda bu amaca yönelik olarak konmuştur.   

Sınava başvuru sırasında bize verilen bilgileriniz sınavdan önce ilan edilecektir. Burada bir 
yanlış varsa örneğin vatandaşlık numaranı yanlış yazmış olabilirsin, tercihlerini yanlış yapmış 
olabilirsin. Zamanında bize bildirmelisin eğer sınav sonucu ilanından sonra bildirirsen 
(Örneğin A bölümü yerine B bölümünü kazandın) İtiraz zamanı geçtikten sonra senin hakkını 
koruyamayız. Lütfen her şeyin zamanında olmasının gerektiğini unutmayın. 

 Değerli aday öğrenci müracaat sırasında senden istenilen bilgi ve belgeleri doğru olarak ver. 
Yanlış verdiğin bilgilerin sana açacağı zarardan biz sorumlu değiliz. Verdiğiniz belgelerin 
yanlış, sahte olmasının tespiti halinde bu okulun son sınıfında dahi olsanız öğrencilik hakkı 
elinizden alınır. Bunu sakın unutmayınız.  

Gerek parkur sınavları, gerekse özgeçmiş puanlamaları bilgisayarlarla yapılacaktır. Sınavın 
tamamı kameralarla kayıt altına alınacaktır. Amacımız sizlerin sevdiğiniz ve ömür boyu 
meslek edineceğiniz spor dallarında ortaya koyabileceğiniz performanslarınızı en iyi şekilde 
ölçerek en hassas şekilde en iyiden itibaren sıralayarak kontenjanlarımızın elverdiği kadar 
adayı Yüksekokulumuza öğrenci olarak almaktır. 

Her yıl olduğu gibi çevrenizde oluşabilecek ve sizi olumsuz şekilde etkileyecek olumsuz 
söylemlere itibar etmeyiniz. Ancak saptadığınız ve belgeleyebileceğiniz haksızlığa meydan 
verebilecek herhangi bir bilgi edindiğiniz takdirde, süratle Yüksekokulumuza ya da 
erişebileceğiniz ilgili mercilere başvurmaktan asla çekinmeyiniz. 

Değerli kardeşim hiç kimseden yardım beklemeden kendine güvenerek ve başaracağım 
diyerek sınava gir. Hayatının her aşamasında böyle davran ki başarılarınla hepimiz gurur 
duyalım. Okulumuzu seçtiğiniz için sizleri kutluyor yapılacak olan sınavlarımızda başarılar 
diliyorum. 

 

                  Prof. Dr. Kenan AYCAN 
ERÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) 2014–2015 KILAVUZU 
 

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER, 
ÖZYES kitapçığı Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Giriş Sınavları Yönergesine göre hazırlanmıştır. Bu kitapçık, Erciyes Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) hakkında açıklayıcı 
bilgileri içermektedir. Kitapçığı dikkatle inceleyen adaylar, sınav ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olabilirler. Kitapçığı inceledikten sonra anlaşılmayan hususları, Erciyes Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğünden öğrenebilirler. 
 

Değerli Adaylar,    
1-Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 

(ÖZYES), tüm bölümler için sporcu özgeçmiş veya beceri parkurlarından oluşan bir sınavdan 
ibarettir. Özel yetenek sınavı (ÖZYES) puanı sporcu özgeçmiş veya beceri parkurlarının 
herhangi birinden alınan puanlardan oluşmaktadır.  

2-Her aday ya sporcu özgeçmiş puanının sadece birinden veya beceri parkurlarının 
sadece birinden özel yetenek sınavına girmek üzere başvuracaktır.  
 
3-ÖZYES PUANININ HESABI aşağıdaki gibi yapılacaktır.   
a)Aday öğrenci sadece Sporcu özgeçmişi ile sınava giriyorsa parkur sınavına 

girmiyorsa ÖZYES puanı = Özgeçmiş puanı olacaktır. Özgeçmiş puanıyla Atletizm, 
Badminton, Boks, Judo, Kayak, Tenis, Artistik jimnastik, Masa tenisi, Taekwondo, 
Yamaç paraşütü, Yüzme, Güreş, Karate,  Okçuluk, Oryantiring. Branşlarında öğrenci 
alınacaktır. 

b)Sporcu Özgeçmiş puanı hesabı: Her adayın ön kayıtta teslim ettiği belgelerine 
uygun olan dereceleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Sporcu Özgeçmiş 
Değerlendirme tablolarındaki puan cetvelleri kullanılarak hesaplanacaktır. Hesaplanan 
dereceler sınav komisyonu tarafından standart puana dönüştürülecek ve en yüksek puandan en 
düşük puana doğru sıralanarak ilan edilecektir. İlan en geç ÖZYES sınavı başlamadan önce 
yapılacaktır. İtirazlar sınav bitmeden önce olmalıdır. Sınavlar bittikten sonra yapılacak 
itirazlar dikkate alınmaz. 

  c)Takım sporlarından Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol branşlarında öğrenci 
alınacaktır. Bunlar Özgeçmiş + parkur veya sadece parkurdan olmak üzere iki şekilde sınava 
gireceklerdir.  

d)Bunların puan hesaplaması: aday öğrenci Sporcu özgeçmişi ile parkur sınavına 
giriyorsa; ÖZYES Puanı = (Özgeçmiş puanı / 2) + (Parkur puanı / 2) olacaktır. 
Özgeçmişten aldığı puanın yarısı ile parkurdan aldığı puanın yarısının toplamından ÖZYES 
puanı oluşacaktır.  

e)Aday öğrencinin sporcu özgeçmişi yoksa sadece parkurdan sınava giriyorsa Bu 
öğrencinin ÖZYES puanı parkurdan aldığı puanın yarısına eşit olacaktır.   
ÖZYES Puanı = Parkur puanı / 2 
 
 4-BÖLÜMLERE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BRANŞLARI 

a)Tablo 2’ de görüldüğü gibi Antrenörlük bölümüne Atletizm, Badminton, Boks, 
Judo, Kayak, Tenis, Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol branşlarında öğrenci alınacaktır. 
Bu branşların her biri için Birinci ve ikinci öğretimin her birine 2 Bayan, 2 Erkek olmak üzere 
4 öğrenci alınacaktır. Bu branşlardan herhangi birine müracaat eden öğrenci sayısı dörtten az 
olursa o branşla ilgili bir değerlendirme yapılmayacağından bu branşta öğrenci 
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alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylara, başka bir bölümü veya branşı tercih etme hakkı 
verilecek ve bu durum adaylara beceri sınavları başlamadan önce duyurulacaktır. 
 b) Öğretmenlik, Spor yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine kontenjan 
uygulanmayacaktır. Bu bölümlere Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol branşlarında parkur 
sınavından veya özgeçmiş + parkur sınavından, Atletizm, Badminton, Boks, Judo, Kayak, 
Tenis, Artistik jimnastik, Masa tenisi, Taekwondo, Yamaç paraşütü, Yüzme, Güreş, 
Karate,  Okçuluk, Oryantiring branşlarında sadece özgeçmiş puanıyla öğrenci alınacaktır.  
 c)Antrenörlük bölümüne Atletizm, Badminton, Boks, Judo, Kayak, Tenis, 
Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol branşlarında, alınması planlanan öğrenci sayısı 
herhangi branşta dörtten az olursa o branşa öğrenci alınmayacaktır. O branşın yerine Artistik 
jimnastik, Taekwondo, Yüzme, Oryantiring branşlarından herhangi birisine müracaat eden 
ve öğrenci sayısı dört ve dördün üzerinde olmak kaydıyla en çok müracaatı olan branştan 
öğrenci alınacaktır. Bu branş Antrenörlük branşı olacaktır. Bu öğrencilerin okulumuza kayıt 
olurken antrenörlüğü seçmediklerinden kendilerinin kabul etmeleri halinde Bu öğrencilere 
bölüm değiştirme hakkı verilerek antrenörlüğe geçiş yaptırılacaktır. Bu işlemler ÖZYES 
sınavından önce yapılacaktır. ÖZYES sınavından sonra değişiklik yapılmayacaktır.  
 d)Antrenörlük bölümüne öğrenci kontenjanının dolmaması halinde Normal 
sıralamadaki öğrencilerden kontenjan doldurulacaktır. 
 
  5-BÖLÜM TERCİHLERİ: 
  a)Tüm adaylar, gerekli şartları sağlamak koşulu ile bir veya birden fazla tercih yaparak 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. öğretim ve II. öğretim), Spor 
Yöneticiliği (I. öğretim ve II. öğretim) ve Rekreasyon (I. öğretim ve II. öğretim)  Bölümleri 
öğretim programlarına başvurabilirler.  

b)Adayların bir bölümden fazla bölüm tercih etmiş olmaları bir başka parkurdan daha 
sınava girme hakkı veya zorunluluğu doğurmaz. Adaylar tek bir parkurdan, tek bir parkur  
+ özgeçmişten veya sadece özgeçmişten sınava gireceklerdir. 

 
6-DEĞERLENDİRME: 
ÖZYES Sınavının değerlendirilmesi ÖSYM’nin sınav kılavuzunda belirtilen 

kurallarına göre yapılacaktır. Bunun sonucunda her adayın yerleşme puanı (ÖZYES) belli 
olacaktır. Yerleştirme puanının çoktan aza doğru (yukarıdan aşağı doğru) yapılan sıralama 
sonucu her bölüm kontenjanı kadar sınavı kazanan adaylar belirlenip, Okulumuzun internet 
sitesinde ve BESYO binasında ilanen duyurulacaktır. Sınav öncesi, sınav ve sınav sonrasıyla 
ilgili önemli tarihler Tablo 3 de bulunmaktadır.  

 
 7-İLANLAR- DUYURULAR 
İlanlar duyurular okulumuzun sitesinden (BESYO) veya okulumuzun ilan panolarından 
yapılacaktır. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. İlanlarda kendileri için yanlış olan veya 
olabilecek konuları zamanında okul idaresine bildirmek zorundadır. Geç yapılacak 
başvurulardan doğacak olumsuzluklardan okul idaresi sorumlu değildir. 
 

8-MİLLİ SPORCULAR 
a)Yüksek Okulumuzun her bölümü için % 15 milli sporcu kontenjanı uygulanacaktır.  
b)Milli sporcu kontenjanları % 75 olimpik branşlardan, % 25 olimpik olmayan 

branşlardan oluşacaktır. Milli kontenjanı dolmadığı zaman milli olmayan adaylar 
yerleştirilecektir.  

c)Antrenörlük bölümüne alınacak milli sporcu kontenjanları Tablo 2’de belirtilen 
branşlardan oluşacaktır. Diğer bölümlere Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol Atletizm, 
Badminton, Boks, Judo, Kayak, Tenis, Artistik jimnastik, Masa tenisi, Taekwondo, 
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Yamaç paraşütü, Yüzme, Güreş, Karate,  Okçuluk, Oryantiring branşlarında milli sporcu 
alınacaktır. 

d)Her bölüm için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından Milli sporcu kontenjanları 
dolmadığı takdirde,  diğer adaylardan sınav puan sıralamasına göre öğrenci alınacaktır. 

e)Milli sporcu müracaatı %15’i geçmesi halinde puan sıralamasında %15’lik dilimin 
içerisinde yer alamayan adaylar normal değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

9-Her bölüme %50 erkek, %50 bayan öğrenci alınacaktır (Tablo 1). Erkek veya 
bayan kontenjanlarının herhangi biri dolmadığı takdirde; Boş kalan kontenjanlar diğer 
cinsiyetteki adaylar ile doldurulacaktır. Bu kural milli sporcular içinde geçerlidir. 
 
Tablo 1: 2014-2015 Öğrenim Yılı İçin, Bölümlere Alınacak Öğrenci Sayıları 
 

BÖLÜMLER 
VE 
ÖĞRENCİ 
DAĞILIMLARI 

I. Öğretim Öğrenci Sayısı II.Öğretim Öğrenci Sayısı Toplam 
350 Olimpik 

Branşlar 
(Milli) 

Olimpik 
Olmayan 
Branşlar 
(Milli) 

 
 
Genel 

Olimpi
k 
Branşl
ar 
(Milli) 

Olimpik 
Olmayan 
Branşlar 
(Milli) 

 
 
Genel 
 

E B E B E B E B E B E B 
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

3 3 1 1 21 21 - - - - - - 50 

Antrenörlük Eğitimi 4 4 1 1 20 20 4 4 1 1 20 20 100 
Spor Yöneticiliği 3 3 1 1 21 21 3 3 1 1 21 21 100 
Rekreasyon 3 3 1 1 21 21 3 3 1 1 21 21 100 

B: Bayan       E: Erkek 
 

Tablo 2: 2014-2015 Öğrenim Yılı İçin, Antrenörlük Bölümüne Alınacak Öğrenci,  
Branş ve Kontenjanları. 
 

SPORLAR 
BRANŞLARI 

ANTRENÖRLÜK 
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
I. VE II. ÖĞRETİM 

 
Şart 

Bayan Erkek  Toplam  
BASKETBOL 2 2 4 Özgeçmiş + 

Beceri parkurları 
yada beceri 
parkuru ile 
öğrenci alınacak 
branşlar. 

FUTBOL 2 2 4 

HENTBOL 2 2 4 

VOLEYBOL 2 2 4 

KAYAK 2 2 4  
 
Sporcu özgeçmişi 
İle alınacak 
branşlar 
 

TENİS 2 2 4 
BADMİNTON  2 2 4 
ATLETİZM 2 2 4 
BOKS 2 2 4 
JUDO 2 2 4 
MİLLİ SPORCULAR 5 5 10 
GENEL TOPLAM 25 25 50  
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10. ÖZYES ÖN KAYIT ve SINAV TARİHLERİ 
Adaylar özel yetenek Sınavına katılmak için 23 – 27 Haziran 2014 tarihleri arasında,  
öncelikle internet ortamında ÖZYES ÖN BAŞVURU FORMU’nu doldurup internet kaydını 
(adaylar okulumuz internet odasından yararlanabilirler) tamamladıktan sonra, Tablo 3’te 
belirtilen tarihler arasında gerekli diğer belgelerle beraber okulumuza şahsen müracaat 
edecektir. Adayın kaydı uygun görüldüğü takdirde fotoğrafı çekilerek sınav giriş kimliği ile 
birlikte, kaydı tamamlanmış olacaktır. Posta yolu ile veya bir başkası adına yapılan başvurular 
kabul edilmez. ÖZYES Sınavı 14-18 TEMMUZ 2014 tarihlerinde yapılacaktır. 
 
Tablo 3: Ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri  
 

İŞLEMLER-
SINAVLAR 

TARİHLER  / SAAT YER  

İnternetten kayıt 23-27 Haziran 2014  
Ön Kayıt Kayıt 30 Haziran - 04 Temmuz  

tarihleri arasında her gün (08:30-12:00) 
ve (13:30-17:00) saatleri arasında 
yapılacaktır. 

BESYO Binası 

Evrak inceleme  NOT: Evrak inceleme haftasında kayıt 
yapılmaz. 
Kayıt yaptıranların 07-11 Temmuz 
tarihleri arasında Evrakları incelenerek 
sınava gireceklerin İlanı yapılacaktır.  

BESYO Binası 
BESYO WEB 

Özel Yetenek Parkur 
Sınavları  
Futbol 
Hentbol 
Voleybol  
Basketbol 

14-18 Temmuz günleri / (Tam Gün) 
Sabah 08.00 akşam 17.00 arasındadır. 
Sınavların akşam saat 17.00 de 
bitmemesi halinde sınav bitene kadar 
gece sınav yapılır.  
(Branş sınavlarının tarihleri 10-11 
Temmuz 2014 tarihinde ilan 
edilecektir) 

Ahmet Bilge Spor 
Salonu 

Asil ve Tüm Listelerin 
İlanı  

ÖSYM SONUÇLARI 
AÇIKLANDIKTAN SONRA İLANI 
YAPILACAKTIR. 

BESYO Binası 
BESYO WEB 

Asıl Liste Kayıt 01-05 Eylül 2014 BESYO Öğrenci 
İşleri 

Yedek Listelerin ilanı 09-10- Eylül 2014 BESYO Binası 
BESYO WEB 

Yedek Liste Kayıt  11-12 Eylül 2014 BESYO Öğrenci 
İşleri  

Ek yerleştirme ilanı 15-19 Eylül 2014 BESYO Binası 
BESYO WEB 

Ek yerleştirme Kayıt  29 Eylül -  03 Ekim 2014 BESYO Öğrenci 
İşleri 
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11-ÖZYES BAŞVURU ŞARTLARI 
a-Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak, 
b-İnternet ortamında (www.erciyes.edu.tr sitesinde ilan edilecek linkten) ÖZYES Ön Başvuru 
Formunu doldurmuş olmak, 
c-Adayın konuşma, sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak, 
d-Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış olmamak,  
e-Adayların 2014 YGS (I. aşama) sınavından, ham puan türlerinin her hangi birinden öğretmenlik 
bölümü için en az 200 puan, diğer bölümler için en az  160 puan almış olmak. 
f-Milli sporcular, okulumuzun tüm bölümlerine başvuru için milli olduklarını belirten ilgili 
makamlardan alınmış noter onaylı belge (aslı ile birlikte) getirmek şartıyla en az 140 puan almış 
olmak, 
g-Liselerin spor alan-kol bölümünden mezun olan adaylar, okulumuzun tüm bölümlerine başvuru 
için liselerin spor alan-kol bölümünden mezun olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış 
noter onaylı belge (aslı ile birlikte) getirmek şartıyla en az 140 puan almış olmak, 
 
ÖNEMLİ NOT: Okulumuza müracaat eden adayların beyan ettikleri belgelerden herhangi 
birisinin sahte oluğu, üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde öğrenci, okulumuzun 
hangi sınıfında okuyor (4.sınıf dahil) olursa olsun sahte belge düzenlemekten mahkemeye verilir, 
öğrencilikle ilişkisi kesilerek kazandığı bütün haklar elinden alınır. 
 
12-BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER 
a)Yüksek Okulumuza internet üzerinden ön müracaatı yapmış olmak, 
b)Form dilekçeyi doldurmak( kayıt sırasında verilecek), 
c)Son bir ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, 
d)Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,  
e)Lise diplomasının aslı ve fotokopisi şayet öğrenci liseden mezun değilse, hangi tarihte mezun 
olacağına dair resmi belge,   
f)2014 - YGS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve fotokopisi, 
g)Spor lisesi mezunları ve liselerin spor alan/ kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet 
belgesi veya diplomasının aslı ve fotokopisi,  
h)Adaylar “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Sınavına Girmesinde Sakınca 
Yoktur ve Düz Taban Değildir” ibareli ve fotoğraflı sağlık raporu getirecektir. 
ı)Milli sporcular için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden (GSGM) alınmış; Millilik 
Belgesinin aslı ve fotokopisi,   
j)Sporcu özgeçmiş belgesi aslı, fotokopisi ve noter onayı, Özgeçmiş ile Müracaat Eden Adayların 
Sporcu Özgeçmişlerinde en az 2 Yıl Lisanslı Sporcu Olduğunun belgesi 
Her aday sınav gider payı olarak, T.C. Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi, TR12 0001 
2001 2410 0006 0001 12 Nolu İBAN numarasına 300 TL yatırdığına dair makbuz 
getirecektir.*(İstenen belgelerin aslının gösterilmesi şartıyla, fotokopileri Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından da onaylanabilecektir). 
 
13-ÖZYES İÇİN UYULMASI GEREKLİ KURALLAR 
a-Adaylara kayıt sırasında üzeri numaralı tişört verilecektir. Adaylar sınava bu tişörtlerle 
gireceklerdir. Adaylar bu tişörtlerin üzerine herhangi bir işaret yazı amblem vs. koymayıp 
yazı yazmayacaklardır. Sınava giren adayın gerek tişörtünün üzerinde gerek giydiği eşofman 
vs. üzerinde herhangi bir grubun dershanenin işaretini taşıması halinde o aday sınava 
alınmayacaktır.  
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b-Sınavın yapılacağı alanda, ismi okunan adaylar “Sınav Giriş kartı” ve “özel kimlik belgesi 
(Nüfus cüzdanı)” ile birlikte giriş kontrol masasına müracaat etmek zorundadır. Adaylar test 
uygulamasından önce, özel kimlik belgesi ve sınav giriş kartını görevlilere teslim 
edeceklerdir. Bu belgeleri teslim etmeyen adaylar, beceri parkurlarına alınmazlar ve 
diskalifiye edilirler.  
Adayın gösterdiği kimlik belgesini (nüfus cüzdanı) kaplayan plastik kapaklarının yapışma 
yerinden açılmış olması, resmin yerinden oynamış olması, gibi şüpheli durumlarda aday 
sınava alınmaz. Hüviyetim çok kullanmadan dolayı eskidi vs. gibi mazeretler kabul edilmez. 
Hüviyeti bu durumda şüpheye yer verecek şekilde olanların kimliklerini yenileyerek sınava 
gelmeleri zorunludur. Aksi takdirde sınava alınmaz. 
c-Her aday belirtilen sınav saatinde sınav salonunda bulunmak zorundadır. Zamanında sınav 
salonunda bulunmayanların hiçbir mazereti kabul edilmez.  
d-Belirtilen gün ve saatlerde sınav salonuna gelmeyen öğrenci, adı okunduğu halde salonda 
bulunmayan öğrenci sınav hakkını kaybeder. Adı okunduğunda sınava katılamayan 
öğrencinin mazereti kabul edilmez. 
e-Parkur sınavlarının saatleri ve tarihleri 10-11 temmuz 2014 tarihlerinde ilan edilecektir. 
Sınavlar ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Her hangi bir zorunlulukla sınav saatlerinde veya 
yerinde bir değişiklik olması halinde ÖZYES Sınav Komisyonu tarafından adaylarımız 
önceden bilgilendirilecektir. 
f-Adaylar uğradıkları herhangi bir haksızlık konusunda hemen yönetime itirazını yapmalıdır. 
Adaylar internetteki yapılan ilanları takip etmekle yükümlüdür. İnternet yoluyla yapılan bir 
isteğin (ilanın) gereğinin aday tarafından yapılmaması halinde duymadım haberim 
yoktu gibi mazeretler kabul edilmez.  
g-Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri Yüksekokul 
resmi internet sitesinde (http://besyo.erciyes.edu.tr/) ve Yüksekokul binasındaki panolarda 
ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere ilişkin olası yanlışlıklara 
itirazlarını, ilanı takip eden ilk iki iş günü içinde saat 17.00‟ye kadar yapacaklardır. İtirazın 
olmaması halinde sınav sonuç kontrol listeleri iki gün sonra kesinleşecektir. İtiraz olması 
halinde ilgili komisyonlarda itiraz incelenecektir. İtirazın haklı olduğunun anlaşılması halinde 
listeler yeniden düzenlenerek ilan edilecektir. İtirazın haksızlığı halinde ise sınav sonuç 
kontrol listeleri kesin listeye dönüşecektir. İki günden sonra sınav sonuç kontrol listeleri 
Rektörlük Makamının Onayını takiben kesinleşecektir. Listeler kesinleştikten sonra 
yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.  
h-Kazanan adaylar ilan edilen kayıt tarihlerinde gerekli belgelerini getirerek kayıtlarını 
yaptıracaklardır.  
 
14-BECERİ PARKURLARI  İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

Beceri parkurlarından sınava girecek tüm adaylardan, tercih ettikleri beceri parkurlarını 
kılavuzda anlatılan şekilde tamamlamaları istenecektir. Aday, Başla komutuyla başlama 
çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi başlatır ve beceri testine başlar. Tüm setleri hatasız 
geçen aday, bitiş çizgisindeki fotoselden geçerek kendi başlattığı süreyi durdurmuş olur ve 
beceri parkurunu tamamlar. Adaylar sınav sırasında giriş fotoselini çalıştırmak çıkış fotoselini 
durdurmak zorundadır. Bu uygulamaları yapamadığı takdirde kaybedeceği süre için herhangi 
bir hak talebinde bulunamaz. Fotosel yüksek konmuş, düşerek altından geçtim vs. gibi 
sebeplerle fotoseli çalıştırmayan aday hiçbir hak talebinde bulunamaz. Adayın parkur 
derecesi,  sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir. İtirazı olan 
adaylar, bir dilekçe ile sınav komisyonuna müracaat edebilirler. İtiraz eden aday, sınav 
bitmeden önce itirazını yapmalıdır.  Eğer aday, sınav sırasında yapmadığını düşündüğü bir 
hatadan dolayı mağdur olduğunu düşünüyorsa, şikâyet konusu olan problem incelenmeye 
değer bulunması halinde, adayın uygulaması ÖZYES Hukuk Komisyonu tarafından 
incelenerek, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. PARKUR sonuçları ilan edildikten 
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sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. İtirazın kabulü için aday madde 15 (a) deki 
şartları yerine getirmek zorundadır. 
Bu sınav ÖSYM sınavı gibidir. Sınavın sonucu ilan edildikten sonra yapılacak bir itirazın 
sonucu bir kişinin yerinin değişmesi bütün adayların yerini değiştirir. Bu nedenle zamanında 
yapılmayan itirazda haklı olsanız dahi sınav listesi kesinleştikten sonra yapılan itirazlar 
incelenmez ve gündeme alınmaz. Bunun için internet sitemizi ve yapılan ilanları iyi 
takip ederek haksızlık varsa zamanı geçmeden şikâyetinizi yapmanız gereklidir/şarttır.  
ÇOK ÖNEMLİDİR: Zamanında itiraz edilmediği takdirde haklı olunsa dahi şikayetler 
dikkate alınmaz (incelenmez). 
 Beceri parkuru sınavı sırasında tüm setlerde hatalı hareket yapılması halinde; hatalı geçişi 
bildiren uyarı işareti HATA! dır.  HATA! Uyarısı alan aday, hata yapılan yeri ya da hareketi 
baştan tekrarlamak zorundadır. 
 

ÖNEMLİ NOT; Sınav esnasında; Giriş ve çıkış fotoseli arasından geçilmemesi, 
İstasyon sırasının atlanması, Her istasyonun usulüne uygun yapılmaması, Yazılı 
(ÖZYES 2014 Sınav Kılavuzu) ya da sözlü (HATA!) uyarılarına uyulmaması veya 
uyarılara rağmen yanlış uygulamanın sürdürülmesi halinde, Adayın yarışması 
sonlandırılarak diskalifiye edilir ve aday değerlendirmeye alınmaz. 

 
 
15-SINAV SONUCU VE İTİRAZLAR 
 
a)İtirazlar; Sınav sırasında sınavına İtiraz eden aday, T.C. Halk Bankası Erciyes 
Üniversitesi Şubesi, TR12 0001 2001 2410 0006 0001 12Nolu hesabına 150 TL yatırdığına 
dair makbuz ile birlikte itiraz dilekçesini ÖZYES sınav komisyonu başkanlığına getirecektir. 
b)Sınav giriş kimlik belgesini kaybeden adaylara yeni kimlik belgesi verilecektir. Ancak 
tekrar kimlik belgesi çıkartılabilmesi için T.C. Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi, 
TR12 0001 2001 2410 0006 0001 12Nolu hesabına 50 TL yatırdığına dair makbuz ile birlikte 
kayıp dilekçesini ÖZYES sınav komisyonu başkanlığına getirecektir. 
c)Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda ÖZYES sınav komisyonu kararları yada 
ÖZYES sınav yönetmeliği uygulanır. 
d)Kayıtlar bittikten sonra adayların kayıt bilgileri ilan edilecektir.  
Olabilecek yanlışlar için hemen itiraz edilmelidir. İtiraz süresi tamamlandıktan sonra: 
Ben 4 tercih yapmıştım ama 3 tercih gözüküyor, benim 1. tercihim …………... bölümüydü 
burada başka bölüm gözüküyor, benim sınav derecem …………. İken  yanlış işlenmiş, bayan 
olduğum halde erkek gözüküyor, YGS puanım ……..……. iken eksik veya fazladır. Gibi 
itirazlar kabul edilmez.   

 
16- KESİN KAYIT BELGELERİ 
a) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler; 

1-Kayıt yaptıracak öğrencinin bankaya gitmeden önce okulumuza gelip öğrenci numarası 
alması gerekmektedir. 

2-Adayın YGS Sonuç Belgesi’nin aslı, 
3-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet 

Belgesi’nin aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz), 
4-T.C. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği ve fotokopisi, 
5-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4.5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf, 
6-Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge, (1992 ve daha önce 

doğumlulardan istenir),    
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   7-Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Bölümlerine kayıt yaptırmasında Sakınca Yoktur, düz taban değildir” ibareli 
Heyet Raporu, 

8- Noter onaylı sporcu özgeçmiş belgesi  
9-2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyıla ait Katkı Payı banka dekontu (2. Öğretim 
için).  
10-Kesin kayıtlar Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci 
İşlerine şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.  

 
17- YEDEK LİSTELER EK KONTENJAN 
a)2014-2015 Öğretim yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 
belirtilen programlarına, ön kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile kesin kayıt hakkını 
kazanıldığı halde kayıt yapılmadığı için kontenjan açığı bulunan bölümlere yedek listeden 
öğrenci alınacaktır. Yedek ilan ve kayıt tarihleri tablo 3 te belirtilmiştir. 
b)Kontenjanların dolmaması halinde adaylar ek kontenjan ilanına başvurabilirler. Herhangi 
bir bölüme ek kontenjanla adaylar yerleştirilirken ayni cinsten kontenjan dolmadığı takdirde 
karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Örneğin bayan kontenjanı dolmadığı takdirde o bölümü 
tercih eden bayan yoksa yerine erkekler alınarak açık olan kontenjan tamamlanır. 
c)Herhangi bir programa asıl veya yedek listede kayıt hakkını kazananlar kayıt süresi içinde 
kayıt olmadıkları takdirde okulumuza kayıt hakkını kaybederler. Bu adaylar ek kontenjana 
müracaat edemezler.  
d)Kesin kayıt işlemi bittikten sonra bu süreçte gerekli görüldüğü takdirde, yapılan tüm 
faaliyetler, ÖZYES SINAV KOMİSYONU, ÖĞRENCİ KAYIT KOMİSYONU ve 
ÖZYES HUKUK KOMİSYONU tarafından hazırlanan raporlar Üniversitemiz Rektörlük 
Makamına Okul Müdürlüğümüz tarafından sunulacaktır.  
e)2014–2015 Öğrenim yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
ÖZYES sınavını kazanmış ve kesin kaydını yaptırmış tüm öğrencilerimiz okulumuzda ve 
üniversitemiz web sitesi duyurular portalinde ilan edilecektir. 
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18-SINAV PARKURLARI VE SINAVLARIN YAPILIŞI 
 
PARKUR – 1 ( FUTBOL) 
  
Futbol branş sınavı toplam 6 (altı) istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan, bilgisayar 
kontrolünde, adayın süresini kendisinin başlatıp kendisinin bitireceği bir parkurundan oluşmaktadır. 
Erkek adaylar 120 sn, Bayan adaylar ise 150 sn. altında bir sürede parkuru tamamlayamazlar ise 
diskalifiye edilirler ve değerlendirmeye alınmazlar.  

1.İSTASYON: Bu istasyonda adaylar topsuz olarak, yerde karşılıklı 3’er m aralıklarla yerleştirilen 
hedeflere (huni) çapraz şekilde dokunarak ilerler ve 2. istasyona geçer. Adaylar hedeflere (huni) 
dokunmaz veya sıra atlar ise HATA komutuyla birlikte istasyonu tekrar baştan yapmak zorundadır.  

2.İSTASYON: Bu istasyonda adaylar, merkezde bulunan dikmeye 5 m mesafede bulunan 4 dikme 
arasında topla birlikte dripling yapar ve topu başlama noktasına bırakarak 3. istasyona geçer. 
Adaylar istasyona başlarken, ilk dikmenin sağından geçerek bir numaralı yöne doğru driplingle 
başlar ve ardından ortadaki dikmenin etrafında tur atarak numarayla belirtilmiş bir sonraki yöne 
doğru driplinge devam eder. Bu şekilde 8 numaralı driplingi tamamladıktan sonra istasyonu 
tamamlar. Adaylar dripling esnasında dikmeleri devirir, eliyle tutar veya sıra atlar ise HATA 
komutuyla dikmeyi yerine koyduktan sonra istasyonu tekrar baştan yapmak zorundadır.  

3.İSTASYON: Bu istasyonda erkek adaylar 80 cm, bayan adaylar ise 60 cm yükseklikteki çıtanın 
üzerinden sırasıyla önce çift ayak sıçrayıp karşıya geçer, sonra aynı çıtanın altından geçerler. Bir 
üstten ve bir alttan geçiş 1 tur kabul edilir ve aday 5 turu tamamlayınca 4. istasyona geçer. Adaylar 
çıtayı devirir, eliyle tutar veya sıra atlar ise HATA komutuyla çıtayı yerine koyduktan sonra 
istasyonu tekrar baştan yapmak zorundadır.  

4.İSTASYON: Aday topu ayaklarıyla yerden kaldırdıktan sonra sektirip topu kafasına alır ve 
kafayla 2 m yükseklikteki çıtanın üzerinden topu atar kendisi de çıtanın altından geçtikten sonra 
topu yere düşürmeden tekrar kafasıyla kontrol edip 1 m çapındaki daireye topu bıraktıktan sonra 5. 
istasyona geçer. Aday topu çıta üzerinden geçiremez, çıtanın üstünden topu geçirdikten sonra 
kafasıyla dokunamaz veya topu daireye bırakmaz ise, HATA komutuyla istasyonu tekrar baştan 
yapmak zorundadır.  

5.İSTASYON: Aday 50x100 cm ölçülerindeki platforma, 5 m uzaklıktaki çizginin gerisinden 5 adet 
pas atar ve 1 m çapındaki daireye topu bıraktıktan sonra 6. istasyona geçer. Adaylar topu platforma 
isabet ettiremez, pas esnasında çizgiyi ihlal eder veya topu daireye bırakmaz ise, HATA komutuyla 
bir önceki pası tekrar yapmak zorundadır.  

6.İSTASYON: Bu istasyonda erkek adaylar 11 m, bayan adaylar 7 m uzaklıktaki çizginin 
gerisindeki 5 adet topa sırayla şut atarlar. 3x2 m’lik kaleye asılı olan 1 m çapındaki çember içerisine 
bir isabet yapıncaya kadar atışlarına devam eder. Her başarısız atışta bu istasyon için belirlenmiş 3 
m uzaklıktaki dikme etrafından dönerek diğer topa vuruş yapar. İsabetli atış yapan aday veya 5 topu 
kullandıktan sonra hedefe isabet ettiremeyen aday bitiş çizgisine koşarak sınavı tamamlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



 
 
 
 
 

13 
 



PARKUR – 2 ( HENTBOL ) 
 

Hentbol branş sınavımız toplam 7 istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan, 
bilgisayar kontrolünde, adayın süresini kendisinin başlatıp kendisinin bitireceği test 
parkurundan oluşmaktadır. Bayan adaylar 150 sn., erkek adaylar ise 120 sn.’nin 
altında bir sürede parkuru tamamlayamazlarsa diskalifiye edilirler ve 
değerlendirmeye alınmazlar. 
1.İSTASYON: Başlangıç Fotoselinden giren aday, sağda bulunan top sepetinden Hentbol 
topunu alarak slalomların arasında top sürer ( 1 m. Aralıklı 7 slalom direği). Slalomlar 
bittikten sonrada top sürerek pas istasyonuna gelir ve aynı topla pas çalışmasına başlar. 
Aday dikmelere temas ederse, topu elinden kaçırırsa, hatalı yürüme yaparsa, HATA 
komutuyla hatanın yapıldığı yerden tekrar başlar.   
2.İSTASYON: Temel pas çizgisinin gerisinden 4m ve yerden yüksekliği 150 cm olan 
hedefe 5 adet temel pas yapar ve bilek pasına geçer. Aday çizgiye basarsa, topu elinden 
kaçırırsa, hedefi vuramazsa HATA komutuyla, hatanın yapıldığı yerden devam eder. 
3.İSTASYON: Bilek pas çizgisinin gerisinden 2m ve yerden yüksekliği 100 cm olan 
hedefe 5 adet bilek pas yaptıktan sonra topu sepete bırakır ve koşarak kanat atışına 
geçer. Aday çizgiye basarsa, topu elinden kaçırırsa, hedefi vuramazsa HATA komutuyla, 
hatanın yapıldığı yerden devam eder. 
4.İSTASYON: Top sepetinden aldığı topla sağ kanatta belirlenen bölgeden sıçrayarak 
(2m) üst çapraz köşeye atış yapar. 3 atış hakkı vardır bu atışlardan birisi girdiğinde diğer 
istasyona geçer. Eğer atış girmezse köşe çizginde sepette bulunan iki toptan biri alarak 
atışı tekrar eder. İkinci atışı da girmezse sepetteki üçüncü topu alarak atışı yapar ve 
atışlar bitince diğer istasyona geçer. 
Aday çizgiye basarsa, slalomu devirse, top elden çıkmadan kale sahasına basarsa HATA 
komutuyla hareketi tekrar eder. 
5.İSTASYON: Kanat atışını yaptığı kalenin karşısında ve tam ortasında bulunan 9 m 
çizgisinin 5m uzağında bulunan 5 toptan bir tanesini alarak 1.5m aralığındaki koridordan  
kaleye sağ ve sol üst köşelerde bulunan (30x30 cm) A ve B bölgesinden herhangi birine 
dayanma adımlı atış yapar (kaleye uzaklık 9m ) bu atışlardan birisi girdiğinde diğer 
istasyona geçer. Eğer atış girmezse orta çizgide sepette bulunan topları atış hedefi bulana 
kadar kullanmak zorundadır. Topların hepsi kullanıldıktan sonra diğer istasyona geçilir. 
Aday çizgiye basarsa, hatalı yürüme yaparsa, atış sırasında sıçrarsa HATA komutuyla 
hareketi tekrar eder. 
6.İSTASYON: Top sepetinden aldığı topla sol kanatta belirlenen bölgeden sıçrayarak 
(2m) üst çapraz köşeye atış yapar. 3 atış hakkı vardır bu atışlardan birisi girdiğinde diğer 
istasyona geçer. Eğer atış girmezse köşe çizginde sepette bulunan iki toptan biri alarak 
atışı tekrar eder. İkinci atışı da girmezse sepetteki üçüncü topu alarak atışı yapar ve 
atışlar bitince diğer istasyona geçer. 
Aday çizgiye basarsa, slalomu devirse, top elden çıkmadan kale sahasına basarsa HATA 
komutuyla hareketi tekrar eder. 

7.İSTASYON: Sepette bulunan toplardan 1 tanesini alarak kaleye doğru top sürer ve 3 
adımlama yaparak 9m çizgisinden sıçrar ve kale atışı yapar. 8 atış hakkı vardır (yükseklik 
bayan 2 m, erkek 2,30 m). Sağ ve sol üst bölümlerde yer alan A ve B bölgelerinden 2 top 
geçirdiğinde diğer topları atmadan çıkış yapar. Eğer topları hedeften geçiremezse aday 
topları hedeften geçirene kadar sepet içindeki topları kullanmak zorundadır. Aday atış 
sırasında fileye temas ederse veya topu aldıktan sonra hatalı yürüme yaparsa, HATA 
komutuyla o hareketi tekrarlar. 
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PARKUR – 3 ( VOLEYBOL)  
 
Bayan adaylar 230 sn, erkek adaylar ise 210 sn nin altında bir sürede parkuru 
tamamlayamazlarsa diskalifiye edilirler ve değerlendirmeye alınmazlar.  
1.İSTASYON : Fotoselden geçen aday slalomları sırasıyla takip ederek 2. İstasyona geçer. 
Aday istasyonda hata yaparsa, HATA komutuyla 1. istasyonu tekrar eder.  
2.İSTASYON : 2. istasyona gelen aday sepette bulunan topu alarak 2,75 m yükseklikte ve 2,5 
metre mesafedeki basketbol panyasına 10 adet parmak pas yapar. Aday isabetsiz pas 
yaptığında aynı topu alıp tekrar kaldığı sayıdan devam eder. Pas yapılırken nizami parmak pas  
yapmazsa, belirlenen çizgiyi ihlal ederse, teknik hata yaparsa, HATA komutuyla istasyona 
kaldığı sayıdan devam eder.  
3.İSTASYON: 3. istasyona gelen aday sepette bulunan topu alarak 2,75 m yükseklikte ve 2,5 
metre mesafedeki basketbol panyasına 10 adet manşet pas yapar. Aday isabetsiz pas 
yaptığında aynı topu alıp tekrar kaldığı sayıdan devam eder. Pas yapılırken nizami parmak pas  
yapmazsa, belirlenen çizgiyi ihlal ederse, teknik hata yaparsa, HATA komutuyla istasyona 
kaldığı sayıdan devam eder.  
4.İSTASYON: 4. İstasyona gelen aday sepetin içerisinde bulunana toplardan birini alarak 
servis çizgisinin gerisinden tenis servis atışı yapar. Atış nizami olmalıdır. Aday, 3 isabetli atış  
yapmak zorundadır. Servis atış bölgesi 1 nolu oyun alanı gerisinde belirlenmiştir. Sepet 
içerisinde 8 adet top vardır ve isabet sağlanamazsa istasyon tüm toplar bittiğinde 
tamamlanacaktır. Kasıtlı olarak topların servis atışı dışında bir vuruşla tamamlanmaya 
çalışılması diskalifiye ile cezalandırılır.  
5.İSTASYON: Hücum vuruşları adayın kendi attığı topa vurmasıyla 4 numaralı bölgeden 
yapılacaktır. Aday, sepette bulunan topları alarak 3 adet smaç vurur. Top sepetinde 15 adet 
top bulunacak, aday 3 smacı da tamamlayana kadar bu topları kullanacaktır. Aday fileye 
temas ederse, rakip alana müdahale ederse, orta çizgi ihlali yaparsa, nizami smaç vuruşu 
yerine plase veya smaç plase vuruşlar yaparsa, HATA komutuyla hata yaptığı yerden 
istasyona devam eder. Erkeklerde file yüksekliği 2.43 m, bayanlarda 2.24 m olacaktır. Aday 
5. İstasyonu tamamladıktan sonra çıkış çizgisine koşarak fotoselden geçer ve parkuru 
tamamlar.  
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PARKUR – 4 ( BASKETBOL )  
 
Adaylar fotoselin başlama sürelerini kendileri başlatıp kendileri bitirecektir. Sınava Fotoselin 
gerisinden Yerdeki topları alarak başlayacak olan sınav serisi sırası ile ve kesintisiz olarak 
basketbol oyun kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır. Bayan adaylar 150 sn, erkek 
adaylar ise 140 sn nin altında bir sürede parkuru tamamlayamazlarsa diskalifiye edilirler ve 
değerlendirmeye alınmazlar.  
 
1.İSTASYON(ÇİFT TOP SÜRME) Aday giriş fotoselinin arasından başlangıç yerinde 
bulunan çift topla serbest sürüşle(İstediği gibi: Piston sürüş, aynı anda sektirerek sürme v.b.) 
geçer ve istasyon sonu çizgisine kadar bu sürüşü devam ettirir. Çizgiye bastığı anda toplardan 
birisini kasanın içerisine bırakarak tek topla 2. istasyona geçer. 
 
2.İSTASYON  
A-(Reverse): İlk dikmeye sağ el driplingle gelen aday Top sağ elde iken sol ayak önde sağ 
ayak arkada vücut ağırlık merkezini önce bel kalça ve sağ topuk üzerinden vücut merkezini 
dışına doğru dönüş yaparak top sol ele alınır ve hareket tamamlanır. Aday tek elle top 
taşıyarak (Roll tekniği uygulanmaz) dönüş yaparsa, Reverse tekniği uygularken dıştan dönüş 
yaparsa, Dönüş sırasında sol elle topu aktarırken top taşırsa HATA komutuyla A. İstasyona 
geri döner ve harekete oradan başlar.  
B- (Bacak Arası Yön Değiştirme): B. İstasyonun başına geldiğinde aday top sol elde iken sol 
ayak geride sağ ayak önde bacak arası yön değiştirme tekniği uygulayarak topu sağ ele alır. C. 
İstasyonuna doğru ilerler. Aday top kaybında yani bacak arası el ve yön değiştirme tekniğini 
uygularken topun vücudun herhangi bir noktasına çarparsa, topun kontrolünün kaybederse, 
bacağını kaldırarak hareketi yaparsa HATA komutuyla B. İstasyonun başına geri döner ve 
harekete oradan başlar.  
C- (Arkadan El Değiştirme(Bel Arkası): C. istasyonun başına gelindiğinde top sağ elde sağ 
ayak geride sağ elle top sürülerek topu arkadan ve alttan taşımadan vücudunun sol ön tarafına 
doğru yönlendirilip sol ele alınır ve hareket yavaşlatılmadan sağ turnike adımlaması için 4. 
İstasyona doğru aday topla beraber dripling’i kesmeden turnike adımlamasına geçer. Aday 
arkadan el değiştirirken topun kontrolünü kaybederse, HATA komutuyla C. İstasyona geri 
döner ve harekete oradan başlar.  
 
3.İSTASYON (Sağ Turnike): Geriden sağ el dripling’le turnikeye başlarken büyük sağ adım 
küçük sol adım ve sol ayağın üzerinde sıçrayarak sağ diz yukarı çekilir. Top sağ elle çembere 
bırakıp çift ayak düşülür. Sağ turnike adımlama ve atış tekniğinin sonucunda sayı yapamazsa, 
kural hatası yaparsa, turnike adımlama tekniğini uygularken iki adımdan fazla atarsa veya tek 
adımla turnike atışına yönelirse ve/veya stop yapıp atarsa (adımlama tekniğini kullanmazsa), 
HATA komutuyla 3. İstasyonun başına dönüp slalomun etrafından dolaşarak hareketi 
tekrar eder.  
 
4.İSTASYON (Sol Turnike): Başarılı bir şekilde sağ turnike yapan aday dripling yaparak faul 
çizgisi hizasındaki dikmenin etrafından dolaşarak sol turnike istasyonuna başlar. Geriden sol 
el dripling’le turnikeye başlarken büyük sol adım küçük sağ adım ve sağ ayağın üzerinde  
sıçrayarak sol diz yukarı çekilir. Top sol elle çembere bırakılarak çift ayak düşülür. Sol 
turnike adımlama ve atış tekniğinin sonucunda adaydan sayı yapması, kural hatası yaparsa, 
turnike adımlama tekniğini uygularken iki adımdan fazla atarsa veya tek adımla turnike 
atışına yönelirse ve/veya stop yapıp atarsa (adımlama tekniğini kullanmazsa), HATA 
komutuyla, her hatadan sonra tekrar sol turnike atışını 4. İstasyonun başına dönüp slalomun 
etrafından dolaşarak hareketi tekrar eder.  
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5.İSTASYON: [(Pota Altı Sıçrayarak Atış (Mikan Drilli)]: Aday İstediği taraftan 
başlayabilir. Atışta aday stop yapıp şut tekniğiyle vücudunu geriye çekip sağ ve sol taraftan 
atış kullanıp atıştan sonra topu takip edip kendi reboundunu alarak topu yere düşürmeden  
çember altından 6 adet (pota altı sıçrayarak 3 adet sağ taraftan, pota altı sıçrayarak 3 
adet sol taraftan) sıçrayarak atış kullanacaktır. Sayı yapılması şarttır. Sayı yapılana 
kadar atış devam eder. Aday pota altından sıçrayarak atış kullandıktan sonra sayı atamazsa, 
sayı yapmadan yön değiştirirse (sağ taraftan sayı olmazsa sol tarafa geçemez, sol taraftan 
başlarsa tam tersini yapamaz), aday pota altından sıçrayarak atış kullanmazsa, sıçrayarak şut 
tekniğine uygun atış yapmazsa, atıştan sonra topu elinden çıkarmazsa, ayakları yere temas 
ettikten sonra atış kullanırsa HATA komutuyla 5. İstasyonun başına dönüp tekrar eder. Her 
bir yönden atış kullanıp başarılı sayıdan sonra aday 6. İstasyona geçer.  
 
6.İSTASYON:(Serbest atış):Aday mikan drilinde ki topunu alarak serbest atış çizgisine gelir 
ve kurallara uygun olarak (serbest atış çizgisine basmadan, attığı top çembere değmeden önce 
çizgiyi ihlal etmeden) 2 adet geçerli serbest atış yapana kadar atışlarını tekrarlar. Aday ilk 
serbest atışını mikan drilinde kullandığı topla yapar ilk atıştan sonra serbest atış çizgisinde ki 
top sepetinin içinde yer alan 4 adet basketbol topunu sırasıyla kullanacaktır. Eğer 5 adet topu 
kullandığı halde 2 adet başarılı serbest atış gerçekleştirememişse son atış yaptığı topu 
alarak atışlarını yapmaya devam edecektir. Aday 2 adet başarılı atışı 5 topu 
kullanmadan ilk atışlarında tamamlarsa tüm topları atmasına gerek yoktur. 2 adet 
başarılı atışı yapar yapmaz diğer istasyona geçebilecektir. 
 
7.İSTASYON [Engeller Arası Top Sürme Slalom)]: Aday 6. İstasyonda son atışını yaptığı 
topu alarak 7. İstasyona başlayacaktır., top sağ ele alınarak bir metre aralıklarla 
yerleştirilen 5 adet dikmenin arasından geçerek çıkış çizgisine gelir. Top sürme slalom 
istasyonunun herhangi bir noktasında geçişlerde yukarıda belirtilen şeklin dışına çıkılıp 
istenildiği gibi top sürülürse yani top sürme tekniğinin dışına çıkılıp, dikmeler arasından 
slalom geçişine uygun davranılmazsa, top sürme esnasında topun kontrolü kaybedilirse, top 
vücudun herhangi bir yerine çarparsa aday, HATA komutuyla 7. İstasyonun başına dönüp top 
sürerek slalom geçişine devam eder. Ayrıca topla slalom geçişi sırasında top dikmelerden 
herhangi birine çarparsa ve dikme yere düşerse aday düşen dikmeyi düzeltip birinci dikmeye 
geri döner.  
 
8.İSTASYON:(pas istasyonu):Aday 7.istasyonu tamamladıktan sonra aynı topla belirlenmiş 
pas atış bölgelerinden sırasıyla göğüs pası, baş üstü pas ve baunce pas(yerden sektirerek pas) 
atışı yapar. Yaptığı her pas atışının geçerli ve başarılı sayılabilmesi için atış bölgesinin 
karşısında 7 metre uzaklıkta yer alan çemberlerin içerisinden topun tamamını geçirmek 
zorundadır. Aday bu pas atışlarının tamamını tek topla yapacaktır. Başarılı Pas atışını 
yaptıktan sonra aynı topu alarak diğer pas bölgesine geçecektir.  Başarıyla yapılan 1’er adet 
göğüs pası, baş üstü pas ve yerden sektirerek pastan sonra aday bu istasyonu tamamlar ve bir 
sonraki istasyona geçer.  
 
9.İSTASYON:(şut istasyonu): 8.istasyonda pas atışlarını tamamlayan aday sahada 
belirlenmiş bölgelerde yer alan ve çember iz düşümünden 5 metre 30 cm uzaklıkta olan 5 
farklı bölgedeki  atış çizgisine herhangi bir açıdan ayağını basarak ,yada çizginin gerisinden 
ve sıçrayarak 2 geçerli şut atışı yapacak. Aday her şut bölgesinin yanında yer alan topları 
kullanacaktır. Eğer 5 adet topu kullandığı halde 2 adet başarılı atış gerçekleştirememişse 
son atış yaptığı topu alarak atışlarını yapmaya istediği şut bölgesinden devam edecektir. 
Aday 2 adet başarılı atışı 5 topu kullanmadan ilk atışlarında tamamlarsa tüm topları 
atmasına gerek yoktur. 2 adet başarılı atışı yapar yapmaz çıkış fotoselinin arasından 
geçerek sınavını tamamlayacaktır… 
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19- SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE TABLOLARI 
Futbol(Tablo 1), Hentbol(Tablo 2), Voleybol(Tablo 3), Basketbol( Tablo 4), Tenis(Tablo 5), 
Artistik Jimnastik (Tablo 6), Atletizm(Tablo 7), Boks, Judo, Güreş, Taekwondo ve 
Karate(Tablo 8),  Bedminton(Tablo 9), Masa Tenisi (Tablo 10), Kayak (Tablo 11), Yamaç 
Paraşütü (Tablo 12), Yüzme(Tablo 13), Oryantiring(Tablo 14), Okçuluk(Tablo 15) 
branşlarından öğrenci alımı ÖZGEÇMİŞ PUANI ile olacaktır. Futbol, Hentbol, Voleybol, 
Basketbol, Branşlarında parkur sınavı yapılacaktır.  
 
Adaylar başvuru sırasında SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN KRİTERLERİNDEN kendilerine 
uyan, en yüksek puan alabilecekleri seviye kartı, yarışma veya görev puanlarına ilişkin 
belgeyi teslim etmelidirler. Teslim edilen belge, geçerli kurum veya organizasyonlardan  ve 
noterden onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. Gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra, ilgili branşın puan tabloları kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan dereceler 
sınav komisyonu tarafından standart puana dönüştürülür ve en yüksek puandan en düşük 
puana doğru sıralanarak ilan edilir. Sahte beyanda bulunan adaylara ÖZYES sınavını 
kazanmış olsa dahi yasal işlem uygulanır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin 
okuldan ilişiği kesilir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  
Sınavın aşamalarıyla ilgili ilanların tarihleri tablo 3’te görülmektedir. 

 
 

 
 

Tablo 1:Futbol özgeçmiş puanlama kriterleri  
 

FUTBOLCU KARİYER (ÖZGEÇMİŞ ) PUANLAMASI 
 

Futbol branşında en az 3 yıl olmak şartıyla aktif futbol oynayanlar 
aşağıdaki          kriterlere göre puan alacaklardır 

 
PUAN 

1 Amatör 1. ve 2. Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 3 
2 Amatör Süper Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 5 
3 Bölgesel Amatör Liginde lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 10 
4 A2 Liginde lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 15 
5 Bayanlar 1. ve 2. Liginde lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 20 
6 Profesyonel 3. Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 25 
7 Profesyonel 2. Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 30 
8 Profesyonel 1. Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 35 
9 Profesyonel Süper Lig’de lisanslı sporcu olmak (her yıl için) 40 
10 U18 Milli Takım ve alt yaş kategorilerinde, Kadınlar, Futsal ve Plaj Milli             

Takımlarında yer almak (her millilik için +5 puan)  
60 

11 U19 Milli Takım ve üst yaş kategorilerinde yer almak  100 
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Tablo 2:Hentbol Branşı için Özgeçmiş Puan Kriterleri 
 
1.ULUSLARARASI PUAN KRİTERLERİ 
Olimpiyat Oyunlarına Katılmış Olmak               100 Puan 
Dünya Şampiyonasına Katılmış Olmak              90 Puan 
Avrupa Şampiyonasına Katılmış Olmak 80  Puan 
Akdeniz Oyunlarına Katılmış Olmak                 70 Puan 
Balkan Şampiyonası Katılmış Olmak                 60 Puan 
 
 
 
2. ULUSAL HENTBOL MÜSABAKALARI PUAN KRİTERLERİ 
Süper Lig’de Oynamış Olmak                             90 Puan 
1.Lig’te Oynamış Olmak 80 Puan 
2.Lig’te Oynamış Olmak 70 Puan 
İl Karmalarında Oynamış Olmak 50 Puan 
Okul Müsabakalarında Oynamış Olmak 30 Puan 
Lisanslı Sporcu Olmak 10 Puan 
 
Özgeçmiş ile Müracaat Eden Adaylar Sporcu Özgeçmişlerini, 2 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak ve 
Federasyon onaylı en Az 5 Maç Cetveli İle belgelemek zorundadırlar.   
 
 
 
 
 
 
Tablo 3: Voleybol branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
  
 SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI VE İSTENEN BELGELER (VOLEYBOL) PUAN 

1 Kulüpler seviyesinde Avrupa Kupası yada şampiyonalarına katılmak;Final/yarı 
final oynamak İlgili federasyondan onaylı belge 

100 

2 Uluslar arası Turnuvalara katılmak bu turnuvalarda final /Yan Final oynamak İlgili 
federasyondan onaylı belge 

90 

3 Ulusal yada Uluslararası turnuvalarda ; Türkiye Şampiyonlarında ; Türkiye Kupası; 
All Star organizasyonlarında yer almak  İlgili federasyondan onaylı belge 

80 

4 İlgili Branşta en üst ligde (1 -lig) en az 5 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

80 

5 İlgili Branşta en üst ligde (l.lîg) en az 4 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

78 

6 İlgili Branşta en üst ligde (l.lig) en az 3 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

76 

7 İlgili Branşta en üst ligde (l.lig) en az 2 yıf süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

75 

8 İlgili Branşta en üst ligde (l.lig) en az 1 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

74 

9 İlgili Branşta (2.ligde) en az 5 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

73 

10 İlgili Branşta (2.ligde) en az 4 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

   72 
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11 İlgili Branşta (2.ligde) en az 3 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

71 

12 İlgili Branşta (2.ligde) en az 2 yıl süre ife lisanslı olarak oynamak İlgili 

federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 
70 

13 İlgili Branşta (2.ligde) en az 1 yıl süre İle lisanslı olarak oynamak İlgili 
federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

69 

14 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 5 yıl süre ile lisanslı 
olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

65 

! 15 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 4 yıl süre ile lisanslı 
olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

64 

16 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 3 yıl süre ile lisanslı 
olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım Üstesi 

63 

17 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 2 yıl süre İle lisanslı 
olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

62 

18 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 1 yıl süre ile lisanslı 
olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi 

61 

19 Ortaöğretim; Liseler yada Gençler Türkiye Şampiyonasına katılmak İlgili 
federasyondan onaylı belge müsabaka cetveli ve takım listesi 

60 

20 Yıldızlar Türkiye şampiyonasına katılmak, İlköğretim Türkiye Şampiyonasına 
katılmak, İlgili federasyondan onaylı belge müsabaka cetveli ve takım listesi 

50 

21 Bölge Şampiyonaları,Gruplar , Çeyrek Final, Yan Final Müsabakalarına katılmış 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlgili Branş İl Temsilcisi onaylı 
belge ; Müsabaka sonuç belgesi ve Lisans Tescil Belgesi 

45 

22 altyapılarda yada okul takımlarında en az 5 yıl lisans sahibi olmak.Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve tescil belgesi 

40 

23 altyapılarda yada okul takımlarında en az 4 yıl lisans sahibi olmak.Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve tescil belgesi 

38 

24 altyapılarda yada okul takımlarında en az 3 yıl lisans sahibi olmak.Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve tescil belgesi 

36 

25 altyapılarda yada okul takımlarında en az 2 yıl lisans sahibi olmak.Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve tescil belgesi 

34 

26 altyapılarda yada okul takımlarında en az 1 yıl lisans sahibi olmak.Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve tescil belgesi 

30 

27 Voleybol branşında  A/B/C klasman hakem olmak 
 

15 
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Tablo 4: Basketbol branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 

 
 SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI VE İSTENEN BELGELER 

(BASKETBOL) 
PU
AN 

1 Kulüpler seviyesinde Avrupa Kupası yada şampiyonalarına 
katılmak;Final/yarı final oynamak İlgili federasyondan onaylı belge 

10
0 

2 Uluslar arası Turnuvalara katılmak bu turnuvalarda da final /Yarı 
Final oynamak İlgili federasyondan onaylı belge   

90 

3 Ulusal yada Uluslararası turnuvalarda ; Türkiye Şampiyonlarında ; 
Türkiye Kupası; All Star organizasyonlarında En Değerli Oyuncu 
(mvp),Sayı kralı,Ribaund Kralı,Asist Kralı ödülleri sahibi olmak 
İlgili federasyondan onaylı belge 

80 

4 İlgili Branşta en üst ligde (1.lig) en az 5 yıl süre ile lisanslı olarak 
oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım 
listesi   

78 

5 İlgili Branşta en üst ligde (1.lig) en az 4 yıl süre ile lisanslı olarak 
oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım 
listesi   

77 

6 İlgili Branşta en üst ligde (1.lig) en az 3 yıl süre ile lisanslı olarak 
oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım 
listesi   

76 

7 İlgili Branşta en üst ligde (1.lig) en az 2 yıl süre ile lisanslı olarak 
oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım 
listesi   

75 

8 İlgili Branşta en üst ligde (1.lig) en az 1 yıl süre ile lisanslı olarak 
oynamak İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım 
listesi   

74 

9 İlgili Branşta (2.ligde) en az 5 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak 
İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

73 

10 İlgili Branşta (2.ligde) en az 4 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak 
İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

72 

11 İlgili Branşta (2.ligde) en az 3 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak 
İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

71 

12 İlgili Branşta (2.ligde) en az 2 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak 
İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

70 

13 İlgili Branşta (2.ligde) en az 1 yıl süre ile lisanslı olarak oynamak 
İlgili federasyondan onaylı yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

69 

14 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 5 yıl 
süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı 
yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

68 

15 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 4 yıl 
süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı 
yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

67 

16 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 3 yıl 
süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı 
yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

66 

17 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 2 yıl 
süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı 
yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

65 
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18 İlgili Branşta (Deplasmanlı Bölgesel ligde yada 3.ligde) en az 1 yıl 
süre ile lisanslı olarak oynamak İlgili federasyondan onaylı 
yazı,müsabaka cetveli ve takım listesi   

64 

19 Ortaöğretim; Liseler yada Gençler Türkiye Şampiyonasına katılmak 
İlgili federasyondan onaylı belge müsabaka cetveli ve takım listesi 

60 

20 Yıldızlar Türkiye şampiyonasına katılmak, İlköğretim Türkiye 
Şampiyonasına katılmak, İlgili federasyondan onaylı belge müsabaka 
cetveli ve takım listesi 

50 

21 Bölge Şampiyonaları,Gruplar , Çeyrek Final, Yarı Final 
Müsabakalarına katılmış olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ve İlgili Branş İl Temsilcisi onaylı belge ; Müsabaka 
sonuç belgesi ve Lisans Tescil Belgesi 

45 

22 altyapılarda yada okul takımlarında en az 5 yıl lisans sahibi 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans  ve 
tescil belgesi  

40 

23 altyapılarda yada okul takımlarında en az 4 yıl lisans sahibi 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve 
tescil belgesi  

38 

24 altyapılarda yada okul takımlarında en az 3 yıl lisans sahibi 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve 
tescil belgesi  

36 

25 altyapılarda yada okul takımlarında en az 2 yıl lisans sahibi 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve 
tescil belgesi  

34 

26 altyapılarda yada okul takımlarında en az 1 yıl lisans sahibi 
olmak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı lisans ve 
tescil belgesi  

30 

27 Basketbol A/B/C klasman hakem olmak 15 
28 Basketbol il hakemi/Aday Hakem olmak 10 
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Tablo 5: Tenis branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ PUANLAR  
PUANLAR 

Olimpiyat oyunları, FİSU oyunları, Grand Slam,  Dünya ve Avrupa 
Tenis şampiyonalarından birine katılmış olmak  

100 

Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa 
Kupası, Balkan Tenis şampiyonasında ferdi ilk 6 dereceye  girmiş 
olmak 

100 

En az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası Tenis turnuvasında ferdi ilk 
6 dereceye girmiş olmak 

100 

Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa 
Kupası, Balkan Tenis şampiyonasına katılmış olmak 

95 

En az 10 ülkenin katıldığı Uluslar arası Tenis turnuvasına katılmış 
olmak 

95 

Yıldızlar veya gençler veya büyükler Türkiye Tenis 
şampiyonasında ferdi ilk 6 dereceye girmiş olmak 

95 

Kulüplerarası Türkiye Tenis şampiyonasında ferdi ilk 6 dereceye 
girmiş olmak 

95 

Okullar arası Türkiye Tenis Birinciliğinde ferdi ilk 6 dereceye 
girmiş olmak (ortaokullu yıldızlar veya liseli gençler 
kategorilerinden birinde) 

90 

Kategorisinde en az 20 sporcunun katıldığı Türkiye Tenis 
şampiyonasında herhangi bir kategoride ilk 10 dereceye girmiş 
olmak 

80 

Kategorisinde en az 20 sporcunun katıldığı okullar arası Tenis 
Türkiye birinciliğinde ferdi ilk 10 dereceye girmiş olmak 

70 

Okullar arası Tenis İl birinciliğinde ferdi ilk 3 dereceye girmiş 
olmak (ortaokullu yıldızlar veya liseli gençler kategorilerinden 
birinde) 

60 

İl de düzenlenen resmi tenis yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş 
olmak 

50 

Tenis Antrenörlük belgesine sahip olmak(1,2,3,4,5. kademe) 40 
Tenis branşında en az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 30 
Okul kulüp lisanslı (Tenis branşında ve en az 2 yıl) sporcu olmak 20 
Uluslararası veya ulusal tenis hakem lisansına sahip olmak (en az 2 
yıllık) 

5 
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Tablo 6: Artistik Jimnastik branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. (1990 – 2014) 
 

Olimpiyat oyunları, FİSU oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonalarından birine katılmış olmak 100 

Akdeniz oyunları ,Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Balkan şampiyonasında  
ferdi ilk 6 dereceye veya  takım halinde ilk 3 dereceye girmiş olmak   100 

En az 10 ülkenin katıldığı Uluslar arası turnuvada ferdi ilk 6 dereceye veya  takım halinde ilk 3 
dereceye girmiş olmak 100 

Akdeniz oyunları ,Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Balkan şampiyonasına 
katılmış olmak  100 

En az 10 ülkenin katıldığı Uluslar arası turnuvaya katılmış olmak 100 

Yıldızlar veya gençler veya büyükler Türkiye şampiyonasında ferdi ilk 6 dereceye veya  takım 
halinde ilk 3 dereceye girmiş olmak 100 

Kulüplerarası Türkiye şampiyonasında ferdi ilk 6 dereceye veya  takım halinde ilk 3 dereceye 
girmiş olmak 100 

Okullar arası Türkiye birinciliğinde ferdi ilk 6 dereceye girmiş olmak 
 100 

Kategorisinde en az 20 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında herhangi bir kategoride ilk 
10 dereceye girmiş olmak 90 

Kategorisinde en az 20 sporcunun katıldığı okullar arası Türkiye birinciliğinde ferdi ilk 10 
dereceye girmiş olmak 80 

Okullar arası İl  birinciliğinde ferdi ilk 3 dereceye girmiş olmak 
 80 

7 yıl lisanslı sporcu olmak  (3 adet yarışma sonuç belgesi) 70 

6 yıl lisanslı sporcu olmak  ( 2 adet yarışma sonuç belgesi) 60 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  ( 2 adet yarışma sonuç belgesi) 50 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  ( 2 adet yarışma sonuç belgesi) 40 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  ( 2 adet yarışma sonuç belgesi) 30 

Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 20 

Okul - kulüp lisanslı sporcu olmak  10 
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Tablo 7: Atletizm branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
Atletizm alt disiplinlerinde öğrenci alımı ÖZGEÇMİŞ PUANI ile olacaktır ve ayrıca 
bir sınav yapılmayacaktır. Adaylar Atletizm Federasyonu tarafından onaylanmış 
resmi yarışma sonuç belgeleri ile müracaat edeceklerdir. Atletizm disiplin 
dallarına ait sonuç belgeleri arasındaki en iyi dereceler ile müracaat edeceklerdir. Bu 
belgeler 2009-2014 yılları arasında yapılmış müsabakalara ait olmalıdır. Adaylar bu 
belgeleri ön kayıt sırasında teslim edeceklerdir.  
Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Atletizm Disiplin dallarına ait puanlama IAAF 
(Uluslar arası Atletizm Federasyonları Birliği) puan cetveli kullanılarak 
hesaplanacaktır. Hesaplanan dereceler sınav komisyonu tarafından standart puana 
dönüştürülecek ve en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak ve ilan 
edilecektir. Sahte beyanda bulunan adaylara ÖZYES sınavını kazanmış olsa dahi yasal 
işlem uygulanır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği kesilir.  
Bayanların müracaat edecekleri atletizm disiplin dalları: 100m, 200m, 400m, 
800m, 1500m, 3000m, 100m eng., 400m eng., 3000m eng., uzun atlama, üç adım 
atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama, gülle atma (4 kg), disk atma (1 kg), cirit 
atma (600 gr) ve çekiç atma (4 kg) disiplinlerinden oluşmaktadır. Ayrıca gülle atma, 
disk atma, cirit atma ve çekiç atma disiplinlerinde belirtilen ağırlıklar ile elde 
edilmiş dereceler dikkate alınacaktır.  
Erkeklerin müracaat edecekleri atletizm disiplin dalları: 100m, 200m, 400m, 
800m, 1500m, 5000m, 110m eng., 400m eng., 3000m eng., uzun atlama, üç adım 
atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama, gülle atma (7,260 kg), disk atma (2 kg), 
cirit atma (800 gr) ve çekiç atma (7,260 kg) disiplinlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 
gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma disiplinlerinde belirtilen 
ağırlıklar ile elde edilmiş dereceler dikkate alınacaktır.  
 
BURADAKİ PUANLAR IAAF (Uluslar arası Atletizm Federasyonları Birliği) puan 
cetveline GÖRE YAPILACAK (İSTEYEN İNTERNETTE BULABİLİR). 
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Tablo 8: Boks, Judo, Güreş, Taekwondo ve Karate  branşı için özgeçmiş puanlama 
kriterleri. 
 

SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ PUAN 
Olimpiyat oyunları, FİSU oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonalarından birine 
katılmış olmak. Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa 
Kupası, Balkan şampiyonasına katılmış olmak. En az 10 ülkenin ya da 
sporcunun katıldığı Uluslararası turnuvada 8 dereceye girmiş olmak.      

100 

Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Balkan 
şampiyonasına katılmış olmak. En az 10 ülkenin ya da sporcunun katıldığı 
Uluslararası turnuvaya katılmış olmak. Kulüplerarası, Yıldızlar, Gençler veya 
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 8 dereceye girmiş olmak. 

95  

En az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı büyükler, gençler ve yıldız 
kategorilerinde Ulusal turnuvalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak. Yıldızlar 
Türkiye şampiyonasında veya Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 3 
dereceye girmiş olmak.  

90 

En az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı büyükler, gençler ve yıldız 
kategorilerinde Ulusal turnuvalarında ilk 8 dereceye girmiş olanlar. Yıldızlar 
Türkiye şampiyonasında veya Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 8 
dereceye girmiş olmak. 

85 

En az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal 
turnuvalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak. 80 

Büyükler ve Gençler bölgesel turnuvalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar. En 
az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal 
turnuvalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak. 

75 

Yıldız, Ümit, Genç, Büyükler veya liseler arası kategorilerinin Türkiye 
şampiyonalarında ilk 12 dereceye girmiş olmak.   70 

Büyükler ve Gençler bölgesel turnuvalarda ilk 8 dereceye girmiş olanlar.  65 
En az 10 kulüp ya da sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal 
turnuvalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak. 60 

Genç ve Büyük kategorilerinin Türkiye şampiyonalarında ilk 16 dereceye 
girmiş olmak.  50 

Yıldız, Ümit veya liseler arası kategorilerinin Türkiye şampiyonalarında ilk 16 
dereceye girmiş olmak.  40 

Büyükler ve Gençler bölgesel turnuvalarda ilk 3 dereceye girmiş olmak.  35  
Liseler arası, Yıldızlar veya Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 3 dereceye 
girmiş olanlar. Antrenörlük yada hakemlik belgesi olmak. 30 

Büyükler ve Gençler bölgesel turnuvalarda ilk 8 dereceye girmiş olanlar. 25 
Liseler arası, Yıldızlar veya Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 8 dereceye 
girmiş olmak. 20 

Branşında 7 yıl lisanslı sporcu olmak (4 adet müsabaka cetveli) 15 
Branşında 4 yıl lisanslı sporcu olmak (2 adet müsabaka cetveli) 10 
Branşında okul kulüp lisanslı sporcu olmak (2 adet müsabaka cetveli) 5 
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Tablo 9: Badminton branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
BADMİNTON SPORTİF BAŞARI GEÇMİŞİ PUAN 

*Olimpiyat oyunları, FİSU, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak 100 
KULÜPLER ARASI VE FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
*Gençler, yıldızlar milli takımında görev almış olmak 70 
*10 takım veya 50 sporcunun katıldığı yarışmalarda ilk 3 te yer almak 60 
*8 takım veya 40 sporcunun katıldığı yarışmada ilk 3 te yer almak 55 
*6 takım veya30 sporcunun katıldığı yarışmada ilk 3 te yer almak 50 
*Eleme turlarında yer almak 40 
*Gruplarda/ Bölgeler arası yarışmalarda bulunmak 30 
YEREL LİĞLERDE YER ALMAK  
*Branşında en üst yerel lig takımlarında yer almak 30 
*Branşında en üst yerel lig dışındaki takımlarda yer almak 25 
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üçte yer almak 30 
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dışında yer almak 20 
*Eleme turlarında( Gruplarında ) yer almak 15 
DİĞER  
*4. veya 5.Kademe Antrenör belgesine sahip olmak veya A-B Milli Takımında 
görev almak 

80 

*Diğer kademelerdeki Antrenör belgesine sahip olmak veya C Milli Takımında 
görev almak 

70 

*Uluslararası veya ulusal hakem lisansına sahip olmak 30 
*Bölge hakem lisansına sahip olmak 20 
*Aday hakem lisansına sahip olmak 10 
* En az 2 yıllık lisanlı sporcu olmak 10 
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Tablo 10: Masa tenisi branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
MASA TENİSİ SPORTİF BAŞARI GEÇMİŞİ PUAN 

*Olimpiyat oyunları, FİSU, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak 100 
KULÜPLER ARASI VE FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
*Gençler, yıldızlar milli takımında görev almış olmak 70 
*10 takım veya 50 sporcunun katıldığı yarışmalarda ilk 3 te yer almak 60 
*8 takım veya 40 sporcunun katıldığı yarışmada ilk 3 te yer almak 55 
*6 takım veya30 sporcunun katıldığı yarışmada ilk 3 te yer almak 50 
*Eleme turlarında yer almak 40 
*Gruplarda/ Bölgeler arası yarışmalarda bulunmak 30 
YEREL LİĞLERDE YER ALMAK  
*Branşında en üst yerel lig takımlarında yer almak 30 
*Branşında en üst yerel lig dışındaki takımlarda yer almak 25 
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üçte yer almak 30 
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dışında yer almak 20 
*Eleme turlarında( Gruplarında ) yer almak 15 
DİĞER  
*4. veya 5.Kademe Antrenör belgesine sahip olmak veya A-B Milli Takımında 
görev almak 

80 

*Diğer kademelerdeki Antrenör belgesine sahip olmak veya C Milli Takımında 
görev almak 

70 

*Uluslararası veya ulusal hakem lisansına sahip olmak 30 
*Bölge hakem lisansına sahip olmak 20 
*Aday hakem lisansına sahip olmak 10 
* En az 2 yıllık lisanlı sporcu olmak 10 
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Tablo 11: Kayak branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ PUAN 
Olimpiyat Oyunları, FISU Oyunları, Dünya Şampiyonaları ve Kupaları, Avrupa 
Kupası, Dünya Gençler Şampiyonaları, EYOF, YOG Yarışmalarından Birine 
Katılmış Olmak 

100 

FIS, NC, CIT, NJC, NJR, Uluslar Arası Çocuk Kupaları veya Dengi Yarışların 
Birinde İlk 3’e Girmiş Olmak  

95 

En Az 5 Ülkenin Katıldığı Uluslar Arası Yarışmalarda İlk 15’e Girmiş Olmak 90 
Uluslar Arası Yarışmalarda Ülkemizi En Az 10 Kez Temsil Etmek 85 
Türkiye Şampiyonalarında İlk 5’e Girmiş Olmak 80 
En Az 5 Ülkenin Katıldığı Uluslar Arası Yarışmalarda Ülkemizi Temsil Etmek 75 
Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonalarında İlk 5’e Girmiş Olmak (Bireysel 
Olarak) 

70 

Etap Yarışmalarında İlk 5’e Girmiş Olmak 65 
Türkiye Şampiyonalarına Katılmış Olmak 60 
Okullar Arası Türkiye Şampiyonalarında İlk 3’e Girmiş Olmak 55 
İl Birinciliklerinde Büyükler Kategorisinde İlk 6’ya Girmiş Olmak 50 
İl Birinciliklerinde Gençler Kategorisinde İlk 8’e Girmiş Olmak 45 
İl Birinciliklerinde Çocuk I ve Çocuk II Kategorilerinde İlk 10’a Girmiş Olmak 40 
Kayak Branşında En Az 4 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak ve 3 Müsabakaya 
Katıldığını Belgelemek 

30 

Kayak Branşında En Az 3 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak ve 3 Müsabakaya 
Katıldığını Belgelemek 

20 

Kayak Branşında En Az 2 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak ve 2 Müsabakaya 
Katıldığını Belgelemek 

10 

Kayak Branşında En Az 2 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak 5 
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Tablo 12: Yamaç Paraşütü branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 

 
SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ PUAN 

1IPPI ParaPro P1 10 Puan 
1IPPI ParaPro P2 35 Puan 
1IPPI ParaPro P3 50 Puan 
1IPPI ParaPro P4 60 Puan 
1IPPI ParaPro P5 75 Puan 
T1 (Tandem ticari olmayan)  80 Puan 
T2 (Tandem Ticari) 100 Puan 
Paramotor 80 Puan 
Vinçle Kalkış 60 Puan 
A sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan  
B sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan  
C sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan  
D sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan  
YARIŞMALAR PUANLAR 
2FAI CAT – 1 yarışmalarına katılan her pilot 100 Puan  
3FAI CAT – 2 yarışmalarında alınan her görev puanının Yüzde 10’ 
u 

% Puan 

4CAT-2 olmayan yarışmalardan alınan görev puanlarının yüzde 
2’si alınır. 

% Puan  

5Pilotun tek bir yarışmadan aldığı en yüksek(FAI’de almış olduğu) 
WPRS puanı kabul edilebilir.  

Puan 

 
1 IPPI : FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslar arası Yamaç paraşütü Seviye kartı.  
1P1-P5 : Pilotların IPPI a göre seviyeleri, 
2FAI : Uluslar arası Havacılık Federasyonu 
2CAT-1 : FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası yarışmalar 
3 : (Örnek olarak bir CAT-2 yarışmada 1. Görev de 850 2. Görevde 650 3. görevde 950 
puan  
almış ise en iyi derecesi olan 950’nin yüzde 10’u 95 puan ı almış olur.) 
4 CAT-2 : FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar. 
5 WPRS: (World Pilot Ranking System) FAI tarafından pilotların dünya’daki sıralamasında 
kullandığı puanlama sistemi.  
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Tablo 13: Yüzme branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ  PUAN  
Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarına 
katılmış olmak  

100  

Açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış 
olmak.  

92  

ERKEK:17-18 ve 19 +; BAYAN:15-16 ve 17+ yaş kategorisinde milli olmak.  90  
Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında, Final ilk 3’e girmiş olmak.  85  
ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak.  80  
E:15-16; B:13-14 yaş kategorisinde milli olmak.  75  
Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Rekoru kırmış olmak  72  
Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final 4-5-6. ‘sı olmak.  65  
ISF Dünya Şampiyonasına (yıldızlar) katılmış olmak.  60  

Federasyon Barajları 5 defa veya daha fazla geçmek  55  

Federasyon barajlarını 4 defa geçmek  54  

Federasyon barajlarını 3 defa geçmek  53  

Federasyon barajlarını 2 defa geçmek  52  

Federasyon barajlarını1 defa geçmek  51  

Türkiye şampiyonası ve MEB T.Şampiyonası Finallerinde kendi yaş 
grubunda ilk 3 e girmiş olmak.  

50  

Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final 7- 8. ‘si olmak.  45  

Türkiye şampiyonası ve MEB T.Şampiyonası Finallerinde kendi yaş 
grubunda 4-5. olmak  

40  

Türkiye şampiyonası ve MEB T.Şampiyonası Finallerinde kendi yaş 
grubunda 6-7-8. olmak.  

35  

Türkiye şampiyonası ve MEB Şampiyonası Finallerine katılmış olmak.  30  

Kendi ilinde veya bölgesel müsabakalarda ilk 3 e girmek (katıldığı stilde 
en az 10 sporcu olmak zorundadır.)  

25  

Kendi ilinde veya bölgesel müsabakalarda ilk 6 ya girmek (katıldığı stilde 
en az 10 sporcu olmak zorundadır.)  

20  

Yüzme branşında 7 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)  15  

Yüzme branşında 4 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)  10  

Yüzme branşında en az 2 yıl lisanslı olmak 5  
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Tablo 14: Oryantiring branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
Maddesi ORYANTİRİNG SPORCU KARİYER ÇEŞİDİ PUAN 

1 

Dünya Kupası (WCUP), Gençler Dünya Oryantiring Şampiyoansı 
(JWOC), Yıldızlar Avrupa Oryantiring Şampiyonası (EYOC), Akdeniz 
Ülkeleri Oryantiring Şampiyonasında (MOC),  veya SEEOC (Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ) şampiyonasında ferdi ilk 6 
dereceye veya takım halinde ilk 3 dereceye girmiş olmak 

100 

2 Türkiyeyi Uluslar arası (WOC, WCUP,WMTB-OC, JWOC, EYOC, EOC, 
SEEOC) Müsabakalarda temsil etmek. 100 

3 Yıldızlar, Gençler veya Büyükler Kategorilerinde Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak 100 

4 Yıldızlar veya Gençler Okullararası Türkiye Birinciliğinde ferdi ilk 3 
dereceye girmiş olmak 100 

5 
En az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası yarışmada ve en az 15 kişinin 
yarıştığı kategorinin toplam sonuçlarında ferdi ilk 5 dereceye girmiş 
olmak. 

95 

6 
Yıldızlar,Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ferdi ilk 6 
dereceye veya takıma puan veren sporculardan olup takım olarak ilk 3 
dereceye girmiş olmak 

95 

7 
Türkiye Şampiyonasında, Kategorisinde en az 30 sporcunun katıldığı 
(16-18-20 ve 21 ) yaş kategorilerinden birinde ilk 10 dereceye girmiş 
olmak 

90 

8 
Kategorisinde en az 30 sporcunun katıldığı Okullararası Türkiye 
Birinciliğinde ferdi ilk 6 dereceye girmiş  ve sınav tarihine kadar aktif 
lisanslı oryantiringci olmak 

90 

9 Okullararası İl birinciliğinde Gençlerde ferdi ilk 3 dereceye girmiş 
olmak 80 

10 7 yıl lisanslı sporcu olmak ( 9 adet yarışma sonuç belgesi - Bu 
Sonuçların birinde MP, DNF veya DSQ hakkı vardır ) 70 

11 6 yıl lisanslı sporcu olmak ( 8 adet yarışma sonuç belgesi - Bu 
Sonuçların birinde MP, DNF veya DSQ hakkı vardır ) 60 

12 5 yıl lisanslı sporcu olmak ( 7 adet yarışma sonuç belgesi - Bu 
Sonuçların birinde MP, DNF veya DSQ hakkı vardır ) 50 

13 4 yıl lisanslı sporcu olmak ( 6 adet yarışma sonuç belgesi - Bu 
Sonuçların birinde MP, DNF veya DSQ hakkı vardır ) 40 

14 3 yıl lisanslı sporcu olmak ( 5 adet yarışma sonuç belgesi - Bu 
Sonuçların birinde MP, DNF veya DSQ hakkı vardır ) 30 

15 Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak veya enaz 1.Kademe 
Oryantiring Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 20 

16 Okul veya Spor kulübüne bağlı lisanslı sporcu olmak (Sınav yılına ait 
vizeli lisansı olması) 10 
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Tablo 15: Okçuluk branşı için özgeçmiş puanlama kriterleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKÇULUK KARİYER ÇEŞİDİ PUAN 
*Olimpiyat oyunları, FİSU, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmış 
olmak 

100 

*Dünya ve Avrupa Kupaları ve Gardan Prix lere katılmış olmak 80 
KULÜPLER ARASI VE FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
* Son Beş yılda milli takımda görev almış olmak 70 
*Bireysel madalya sıralamasında  ilk 3 te yer almak 60 
*Takım madalya sıralamasında  ilk 3 te yer almak 50 
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI  
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üçte yer almak 30 
*Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dışında yer almak 20 
*Eleme turlarında ( Gruplarında ) yer almak 15 
DİĞER  
*4. veya 5.Kademe Antrenör belgesine sahip olmak veya A-B Milli 
Takımında görev almak 

60 

*Diğer kademelerdeki Antrenör belgesine sahip olmak veya C Milli 
Takımında görev almak 

50 

*Son 2 yılda aktif Lisanlı sporcu olmak 40 

36 
 



Sınava girecek tüm adaylara başarılar diler, ilgili kamuoyuna saygılar sunarım. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Kenan AYCAN 
                            Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: Erciyes Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü  
38039-Melikgazi / KAYSERİ 
İletişim:Tel :0 352 438 02 13-14   
Faks    :0 352 437 93 79 
http://www.erciyes.edu.tr/akademik/eğitim 
E-Posta: aycank@erciyes.edu.tr 
 
 

37 
 

http://www.erciyes.edu.tr/akademik/e%C4%9Fitim
mailto:aycank@erciyes.edu.tr

	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Değerli Öğrenci Adayları

