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  NEDEN ERZİNCAN  

ÜNİVERSİTESİ? 
 İnsan  merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas 

alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda 

üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte 

bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürü-

lebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun 

sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. 

 1225 dönüm arazinin üzerine yayılmış Modern amfileri, 

derslikleri, labaratuvarları, yeni sosyal tesisler, spor 

alanları ve rekreasyonel alanları ile kampüs yapısında 

olan üniversitemiz yaklaşık 20000 öğrenciye eğitim ver-

mektedir. 

 Evrensel standartlarda eğitim ve öğretim imkanı sun-

maktadır. 

 Güçlü ve nitelikli akademik kadroya sahiptir. 

 Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı modern yurtlarda 6,000 

öğrenciye barınma imkanı sağlanır. 

 Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan, yara-

tıcı, düşünen, sorgulayan gençler olmalarını sağlayan  

öğrenci kulüp ve toplulukları bulunmaktadır.  

DOĞA 

SPORLARI  

BAŞKENTİ 
* Kış Sporları  

* Yamaç Paraşütü  

* Rafting  

* Kano  

* Su Kayağı  

* Arazi Sürüşü 

* Off Road  

* Kaya Tırmanışı  

* Doğa Yürüyüşü, 

* Kampçılık  

Erzincan, Havayolu, Demiryolu ve Karayolu ile ulaşım 

 imkanları bakımından kavşak bir şehir konumundadır. 

http://www.erzincan.edu.tr/birim/?git=128
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Branş Erkek Kız Toplam 

Atletizm 6 4 10 

Badminton 2 2 4 

Basketbol 6 6 12 

Futbol 12 2 14 

Futbol (Kaleci) 2 - 2 

Güreş 4 - 4 

Hentbol 6 4 10 

Voleybol 6 6 12 

Tekvando 3 1 4 

Tenis 2 2 4 

Yüzme 1 1 2 

Atıcılık - 2 2 

TOPLAM 50 30 80 

Milli Kontenjanı * * * 

Başvuru Koşulları 
 

*  2014-YGS puan türlerinin herhangi birinden, spor alan mezunları ve 
milli sporcular için en az 140, diğer alan mezunları için en az 160 

puan almış olmak. 

  
* 2014 ÖSYS’ de YGS/LYS ile herhangi bir yükseköğretim programına 

yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına 

katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

 

*  Milli sporcu olan adayların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdür-

lüğünden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi, 
başvurma belgelerine eklemeleri gerekir. Bu adaylar başvurma ve 

sınav sırasında diğer adaylar gibi işlem görürler. 

Öğretmenlik Branş Kontenjanları 

2. Aşama 

Koordinasyon Parkuru 

* Milli sporcu kontenjanı, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

uygun görüldüğü takdirde, belirtilen  kontenjanlar haricinde 

sınav kılavuzunda ilan edilecektir. 

Branş Sınav Uygulamaları 

Atletizm Bayan adaylar 100- 800,  gülle ve 

uzun atlama, erkek adaylar 100–

1500 gülle ve uzun atlama branş-

larından sınava gireceklerdir.  

Badminton 4 istasyondan oluşmaktadır. 

Basketbol Top sürerken yön değiştirmeler, 

turnmike, reverse,  slalom, çengel 
ve jump shot atışları kapsar. 

Futbol 7 istasyondan oluşmaktadır.  

Futbol (Kaleci) Kılavuzda ilan edilecektir. 

Güreş Üçlü kombine, piolet, halat, alın 

kipesi, subleks, çift salto, çipe . 

Hentbol Top sürme, temel pas, bilek pas, 

dayanma adımlı yüksek temel 

atış, engel üzerinden sıçrayarak 

atış.  

Voleybol Servis, parmak pas, smaç, manşet, 

blok. 

Taekwondo Kılavuzda belirtilen iki grup tek-

nikten 3’er adet uygulanır.  

Tenis Kılavuzda ilan edilecektir. 

Yüzme Kılavuzda ilan edilecektir. 

Atıcılık Kılavuzda ilan edilecektir. 

1. Aşama 

Branş Sınavları 


