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ÖNSÖZ 

Yüksekokulumuz 02.06.2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2002-2003 

eğitim öğretim yılında “Spor Yöneticiliği” bölümüne ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. 2004-

2005 eğitim öğretim yılında bu bölüme, “Antrenörlük Eğitimi” ile “Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği” bölümleri eklenmiştir. Yüksekokul bünyesinde 2011 yılında  Spor Yöneticiliği II. 

Öğretim ve 2012 yılında Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim proğramları açılmıştır.  

Yüksekokulumuzda, bu üç bölümde toplam 754 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu 

öğrencilerimizden, 43 ü milli sporcudur. Bu sporcularımız, atletizm, futbol, judo, karate, masa 

tenisi, bisiklet ve triatlon dallarında ülkemizi temsil etmektedirler. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemizi basketbol, karate, judo, eskrim, masa tenisi, atletizm, 

güreş, hentbol, futbol tenis ve voleybol gibi spor dallarında temsil eden spor takımlarında da yer 

almaktadırlar. Eğitim-öğretim faaliyetleri yarıyıl etkinlikleri ile sınırlı kalmamakta; yarıyıl 

sonlarında düzenlenen yaz ve kış kamplarıyla da desteklenmektedir. Bu kapsamda, 

öğrencilerimiz dağcılık, su altı sporları, kayak, rüzgâr sörfü ve yelken gibi derslerin uygulama 

çalışmalarını yapmak üzere yaz ve kış kamplarına katılmaktadırlar.  

 

MĠSYONUMUZ 

Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve 

gelişmesine katkı sağlamak; bunun için beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi 

araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile 

Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel 

düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan,topluma kaliteli spor hizmeti 

sunabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. 

 

VĠZYONUMUZ  

Eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve 

tesisleri; yenilikçi,paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek 

gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen saygın bir Yüksekokul olmaktır.  
 

DEĞERLERĠMĠZ 

- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık 

- Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması 

- Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı 

- Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme 

- Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme 

- Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik 

- Çevreye, doğaya, kaynaklara ve topluma karşı sorumluluk 

 

Siz değerli gençlerimize birbiriniz ile yapacağınız bu yarışta başarılar diliyoruz. 

 

Doç.Dr. Ġbrahim ERDEMĠR 

Yüksekokul Müdürü 

 

Prof.Dr. Mahir ALKAN 

REKTÖR  



4 

 

BÖLÜMLERĠMĠZ 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, 

iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, 

yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. 

Bölümde ağırlıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu 

bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il 

ve ilçe müdürlüklerinde kadrolu olarak, özel ve resmi okullarda, özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, 

üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında; sözleşmeli, kadrolu veya 

fahri antrenör olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.  

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün amacı ise; üst düzeyde akademik 

yeteneğe sahip, spor yeteneği olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, bedence sağlam 

ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde 

aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin 

sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, 

hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, 

coşkulu, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde, genel kültür, öğretmenlik formasyonu ve alan 

bilgisine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak; ayrıca çeşitli spor 

merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilmektedirler. 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve 

yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan 

hoşlanan ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak spor yönetimi ve 

organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu bölümden 

mezun olan öğrencilerimiz, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik 

Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel 

kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında 

çalışabilmektedirler. 
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Doç.Dr. İbrahim ERDEMİR  (Sınav Komisyonu Başkanı)  

 

Doç.Dr.Zekine PÜNDÜK                  (Üye) 

 

Doç.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ         (Üye) 

 

Yard.Doç.Dr.Ali Naci ARIKAN         (Üye) 

 

Yard.Doç.Dr.Erdil DURUKAN  (Üye) 

 

Öğr.Gör. Uğur YALNIZ   (Üye) 

 

Öğr.Gör.Mehmet YANIK    (Üye) 

 

Öğr.Gör. Nahit ÖZDAYI   (Üye) 
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TANIMLAR  

 

Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 

ÖYS  : Özel Yetenek Sınavı (Beceri Koordinasyon Testi) 

YGS-P :2014-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği) 

OBP : Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan 

türlerinin en yükseği) 

ÖYSP  : Özel Yetenek Sınavı Puanı 

ÖYSP-SP : ÖYSP Standart Puanı  

YP  : Yerleştirme Puanı 

SINAV KOMĠSYONU: Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen öğretim elemanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Sınav Komisyonu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınav 

tarihi, programı, sınav yer ve zamanında değişiklikler yapabilir. Adaylar Sınav Komisyonunun 

duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.   
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ÖNKAYIT TARĠHĠ : 7 – 11Temmuz 2014 

SINAV TARĠHĠ : 15 – 22Temmuz 2014 

SINAV SAATĠ VE YERĠ : 08:30, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

YüksekokuluKapalı Spor Salonu,Çağış Kampüsü,BALIKESİR 

 

 

KONTENJANLAR 

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrenci sayıları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

BÖLÜMLER Erkek Kız 
Milli 

Erkek 
Milli 
Kız 

Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 25 15 2 2 44 

Spor Yöneticiliği Bölümü 25 15 2 1 43 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 25 15 2 1 43 

Spor Yöneticiliği Bölümü (Ġkinci Öğretim) 25 15 2 1 43 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Ġkinci Öğretim) 25 15 2 1 43 
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ÖNKAYIT  

Önkayıtlar Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluÖğrenci İşleri 

Bürosu’ndayapılacaktır. 

 

 

ÖNKAYITĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. Başvuru formu (Önkayıt esnasında verilecektir) 

2.2014YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi 

3. 4,5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (sakalsız) 

4. TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı 

sayfaya çekilmiş fotokopisi 

5. Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi 

6. Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavlarına 

Girmesinde Sağlık Yönünden Bir Sakınca Yoktur.”kaydı konulmuş “Doktor Raporu”.  

7.Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına 

başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.  

8.2013 ÖSYS’de YGS/LYS Puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu bir Yükseköğretim 

Programına (Açıköğretim kontenjanlı programlar dahil) yerleştirilmiş adayların öğrenim 

gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgeleri sunmaları zorunludur. Bu 

durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine 

aittir. 

9. Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2010 yılı ve sonrasında milli 

olmaları gerekmekte ve bu durumu önkayıt esnasında belgelemek zorundadırlar. Milli sporcular 

için "Milli Sporcu Belgesi" (Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili 

Federasyonlardan) alınmış olması gerekmektedir. 

10. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

Bölümlerinin sınavlarına girecek adaylar için;Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerinden, 

İlgili Federasyonlardan alınan spor geçmişine (Bu belgeler kitapcıkta ve WEB sitemizde 

belirtilmiştir) yönelikvarsa onaylı belge. İbraz edilen belgelerin eksikliği veya hatalı olmasından 

tamamen aday sorumludur. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra adayın ibraz edeceği veya 

etmek istediği tüm belgeler geçersizdir. Bu alanla ilgili tüm sorumluluk adaya aittir. İbraz edilen 

belgeler üzerinden aday en yüksek ve uygun puanı alır. 
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ÖNKAYIT ĠġLEMLERĠ 

1. Adaylar, Önkayıt kayıt formunu başvuru esnasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Öğrenci İşleri Büro’sundan alabilirler. Önkayıt formu okunaklı ve doğru bir şekilde 

doldurulmalıdır. Önkayıt form belgesinin geçerli sayılabilmesi için aday tarafından imzalanmış 

olması gerekir. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imza büyük önem taşıyacağından, 

atılacak imza, değişmeyen ve her zaman kullanılan nitelikte olmalıdır.   

2. Başvura belgeleri önkayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim 

edilmelidir.  

 

ÖNKAYITLA ĠLGĠLĠ DĠĞER AÇIKLAMALAR 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz programlarına başvurabilmek için adayların 2014-

YGS’ ye girmiş olmaları zorunludur. 

a) Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve millî sporculardan 2014-YGS’de 

puan türüne bakılmaksızınen az 140ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları 

gereklidir.   

b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın 

en az 185ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir 

2.Adaylar her üç bölüme ve II. öğretimlere de başvuruda bulunabilirler. Birden fazla bölüme 

başvuran adaylar, hangi bölümü tercih edeceklerine dair tercih sıralamasını ön kayıt esnasında 

belirtmek zorundadırlar.  

3.Ön kayıt tamamlandıktan sonra hiç bir şekilde bölüm tercihine ilişkin değişiklik yapılamaz. 

4. Önkayıt işlemleri geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve çeşitli nedenlerle sınava alınmayan 

veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret 

gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret ödeme yapmış 

olanların ödedikleri ücretler iade edilmez. 

5.Spor eğitimine mani olabilecek psikolojik, bedensel veya konuşma engellerinden biri veya 

birkaçı bulunanlar sınava başvuramazlar; kazansalar dahi sınavları iptal edilir.  
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ÖZEL YETENEK SINAVI  

 

BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ  

Beceri-Koordinasyon Testi, 7setten oluşur. Aşağıda belirtilen şekilde sıra ve biçimde yapılır.  

 

BECERĠ-KOORDĠNASYON TESTĠ PARKURU 

Özel Yetenek Sınavında7 setten oluşan Beceri-Koordinasyon Testi uygulanacaktır. Bu 

test adayın motorik özelliklerini ölçmeye yöneliktir. Aday testi şekildeki sıraya ve biçime göre 

uygular. Bu testle ilgili olarak adaylara 2 hak verilir ve puanlamada en iyi derecesi dikkate alınır.  
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BECERĠ-KOORDĠNASYON TESTĠ 

0.“BAġLA” komutu ile aday, beceri-koordinasyon testine fotosel aralığından geçerek 

başlar. 

1.Set: Aday, Minder üzerinde öne düz takla atar. 

2. Set: Aday, belirlenen platform üzerinde; 1 nolu kasadan topu alarak 2 nolu kasaya taşır, 

daha sonra 2 nolu kasadaki topu alır 1 nolu kasaya taşır. Bu işlem kasalardaki toplar yer değiştirene 

kadar devam eder ( 2 adet top 1. kasada, 2 adet top 2. kasada). 

3. Set: Aday, denge aletinin (erkeklerde 100 cm, bayanlarda 90 cm yüksekliğinde, 5m. 

uzunluğunda ve 10cm genişliğindeki)üzerine tramplen (sıçrama tahtası) yardımı ile çıkar ve 

denge aletini boydan boya yürüyerek veya koşarak geçer. Denge aletinin en sonunda işaretli 

bölgeye atlayarak diğer sete geçer.  

4. Set: Kulplu Beygirden Geçiş,Aday kulplu beygirin önüne gelir ve kulplardan iki eli ile 

tutarak öne açık bacak geçişi yapar kulplu beygirin sağından veya solundan tekrar aletin önüne 

gelir ve ikinci geçişte yine kulplardan ikieli ile tutarak yukarı doğru sıçrar ve dizlerini karnına 

doğru çekerek ayaklarını kollarının arasından geçirerek iç geçiş yapar. (Kapalı geçiş)  

5. Set: Aday, başlangıç noktasından itibaren yön işaretlerine uymak şartıyla, çift ayak 

sıçrayarak yüksekliği 40cm olan engellerin üzerinden geçer. 

6. Set: Aday,aralıklarla dizilmiş direkler arasından koşarak slalom yapar. Slalom sırasında 

direklerin devrilmemesi ve/veya sırasının atlanmaması gerekir. 

7. Set: Aday, paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan bardan aşar 

ve bitişe gider.  

 

UYARI:Setler geçiş kurallarına uygun yapılmadığı taktirde ilgili set tekrarlanır. Yapılan 2 

denemede Erkek adaylar 60.00 sn. ve üzeri, bayan adaylar 80.00 sn. ve üzeri derece elde ettikleri 

takdirde bu testten başarısız sayılırlar. Beceri koordinasyon testinden “0” puan almış sayılırlar. 
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ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI  

1. Adaylar özel yetenek sınavına kendilerine yüksekokul tarafından verilen numaralı 

tişörtlerle katılacaklardır. 

2. Adaylar sınavın ilk günü sınav başlamadan önce kendilerine dağıtılacak olan Özel Yetenek 

Sınavı Giriş Belgelerini sınav boyunca yanlarında taşımak ve testlerde elde ettikleri 

derecelerini ilgili sınav komisyonuna onaylatmak zorundadırlar. 

3. Testde fotoseller kullanıldığından adaylar, başlangıç noktasından geçerek başlattıkları testi 

bitiş noktasından geçerek bitirirler. Testle ilgili olarak sistemden kaynaklanan herhangi bir 

sorun yaşandığı taktirde (fotosel sisteminin başlamaması ya da durmaması gibi), ilgili 

adayın testi, sınav komisyonunun onayı ile tekrarlanır). 

4. Beceri koordinasyon testi, test için belirlenen kurallar doğrultusunda yapılır. Setlerin 

herhangi birinden hatalı geçiĢi iĢaret eden uyarı, o setin yeni baĢtan tekrarlanması 

gerektiğini anlatır. 

5. Giriş ve/veya çıkış fotoseli arasından geçmeyen, setleri belirtilen kurallar doğrultusunda 

yapmayan ve uyarıları dikkate almayan, setlerde sıra atlayan ya da testi terk eden, çıkış 

fotoselinin altından geçerek süreyi durdurmayan, test mekanizmasının işlevsel özelliğini 

bozan adaylar testten diskalifiye edilirler. 

6. Adayların testlerden kendilerine avantaj sağlayacak şekilde, ellerine, ayaklarına ve/veya 

ayakkabılarına herhangi bir kimyasal madde içerikli malzeme sürmeleri ya da kullanmaları 

yasaktır. Aksi uygulamada bulunan adaylar ilgili testten diskalifiye edilirler. 

7. Adayların beceri ve koordinasyon testinden başarılı sayılabilmesi ve bu testten puan 

alabilmesi için, testi belirlenen asgari koşullarda tamamlamaları gerekir.  

8. Milli sporcular kendi içlerinde değerlendirmeye tabi tutulur. Herhangi bir bölüme 

yerleşemeyen milli sporcular genel puan sıralamasında diğer adaylarla birlikte 

değerlendirilmeye tabi tutulur.  

 

 

Sınavların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların, öğrenciliğe yakışan, disiplinli ve 

saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle, sınav süresince, sınav 

düzenini bozacak davranışları sergileyen ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan 

tartışmalarda bulunan öğrenciler sınavdan ihraç edilir.  

Kazanamayan adayların başvuru belgeleri hiçbir şekilde geri verilmeyecektir. 
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SPORCU VE ANTRENÖR ÖZGEÇMĠġ PUAN TABLOLARI 

 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir.  

BĠREYSEL SPORLARI ĠÇĠN PUAN 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 1000 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 950 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katılmış olanlar 900 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 900 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar 850 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar 750 

En az 5 ve 10 arası ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar 650 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 600 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 500 

Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 500 

En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 500 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 400 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 300 

Liseler arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar 300 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel (iller arası) turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 300 

En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 300 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 200 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk 5’e girmiş olanlar 300 

Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 200 

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 250 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 
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FUTBOL (ERKEK) PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 1000 

Ümit milli takımda yer almak 900 

A Genç milli takımda yer almak 800 

B Genç milli takımda yer almak 700 

Ligde Oynamak 

Spor Toto Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 800 

PTT I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 750 

Spor Toto II. Lig kategorisinde yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 700 

Spor Toto III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 600 

A2 Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 500 

BölgeselAmatör Lig de yer almak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 400 

Coca-Cola Gelişim Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 350 

Amatör Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 250 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

İlk üçte yer almak 500 

İlk üç sonrası 300 

Eleme turları (Grup) 200 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 150 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 

 
FUTBOL (BAYAN) PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 1000 

Ümit milli takımda yer almak 900 

A Genç milli takımda yer almak 800 

B Genç milli takımda yer almak 700 

Ligde Oynamak 

I. Lig de yer almak(3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 500 

II. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 250 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

İlk üçte yer almak 500 

İlk üç sonrası 300 

Eleme turları (Grup) 200 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 150 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir.  
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HENTBOL PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 1000 

Genç milli takımda yer almak 900 

Yıldız milli takımda yer almak 800 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 700 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 600 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 500 

Ligde Oynamak 

Süper lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 700 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 600 

İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 500 

Süper Gençler Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 400 

İl Karmaları (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 300 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

İlk üçte yer almak 500 

İlk üç sonrası 300 

Eleme turları (Grup) 200 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 150 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir.  
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VOLEYBOL PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 1000 

Genç milli takımda yer almak 900 

Ümit milli takımında yer almak 800 

Yıldız milli takımda yer almak 700 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 700 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 600 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 500 

Ligde Oynamak 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 800 

İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 600 

Üçüncü Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 500 

Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 400 

Gençler Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 300 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

İlk üçte yer almak 500 

İlk üç sonrası 300 

Eleme turlarıv(Grup) 200 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 150 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir.  
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BASKETBOL PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 1000 

B milli takımda yer almak 900 

Genç A milli takımda yer almak 700 

Genç B milli takımda yer almak 700 

Ümit milli takımında yer almak 700 

Yıldız milli takımda yer almak 500 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 700 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 600 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 500 

Ligde Oynamak 

Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 800 

İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 600 

Üçüncü Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 500 

Bölgesel Lig de yer almak  (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 400 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

İlk üçte yer almak 500 

İlk üç sonrası 300 

Eleme turları (Grup) 200 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 200 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 150 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 100 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir. 
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ANTRENÖRLER VE HAKEMLER PUAN 

Antrenör Kademelerive Hakem Seminer ve Lisansı 

Beşinci Kademe Antrenör 350 

Dördüncü Kademe Antrenör 300 

Üçüncü Kademe Antrenör 250 

İkinci Kademe Antrenör 200 

Birinci Kademe Antrenör 150 

Hakem olarak katıldığı seminer veya lisansı 150 

Milli Takım Antrenörlerinin Görevleri 

Olimpiyatlarda antrenör olarak görev alan 450 

Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde antrenör olarak görev alan 400 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupasında antrenör olarak görev alan 350 

Akdeniz oyunlarında antrenör olarak görev alan 300 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir turnuvada antrenör olarak görev alan 250 

Uluslararası herhangibir turnuvada antrenör olarak görev alan 200 

 Antrenör puan hesaplamasında Milli takım antrenörleri için sahip oldukları antrenör 

kademe puanı ve antrenör olarak aldıkları Milli Takım Antrenör görev puanı 

toplanarak kaydedilecektir. Örneğin: Dördüncü Kademe Antrenör + Dünya kupası ve 

Dünya şampiyonalarından birinde antrenör olarak görev alan bir antrenör; 300 + 450 = 750 

puan 

 Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm 

sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan eksik belgeler üzerinden hak idda edemezler. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde 

GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan 

alınacaktır. 

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. 

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal iĢlem 

yapılır. Sahte beyan ispatlandığında örgencinin Yüksekokul ile iliĢkisi kesilir. 

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak branş dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak belirlenecektir. 
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DEĞERLENDĠRME   

1. Bölümlere yerleştirmeler, adayların her bir bölüm için “Yerleştirme Puanı (YP)” ve 

“Tercih Sıralaması” dikkate alınarak yapılır. 

2. Yerleştirme Puanı; her bir bölüm için hesaplanan “ÖYSP-SP”, “2014-YGS Puanı 

(YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)” ve “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-

SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği) 

3. Bölüm bazında Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanının (ÖYSP-SP) 

hesaplanabilmesi için öncelikle her bir adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. 

Bunun için adayların Beceri koordinasyon testinden almış oldukları en iyi derece aşağıdaki 

formül yardımıyla standart puanlara dönüştürülür. Beceri koordinasyon testine girmeyen 

adayın ÖYSP puanı hesaplanamaz.Test giren fakat test sırasında diskalifiye olan ya da testte 

başarısız olan adayların ÖSYP puanı hesaplanır, yalnız aday bu bölümden “0” puan alır. 

 

Standart Puan Formülü = 50 - {10 x (Değer-ortalama/standart sapma)} 

 

Spor ÖzgeçmiĢ puanı standart puana çevrilmez.Spor Özgeçmişinden elde edilen puanın 

bölüm bazında yüzdesi doğrudan alınarak hesaplamaya dahil edilir. 

ÖYSP = (Beceri Koordinasyon Standart Puanı x Bölüm Yüzdesi) + (Spor Özgeçmiş Puanı x 

Bölüm Yüzdesi)  

formülü ile hesaplanır. 

4. Beceri koordinasyon testi için belirlenenÖYSP’lerin Yerleştirme Puanına girebilmesi 

için bu puanlar, aşağıdaki formüller yardımıyla standart puanlara çevrilir.  
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5. Her bir adayın yerleştirmeye esas olan Yerleştirme Puanı (YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanır:  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (spor alan/koldan);  

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OBP) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (spor alan/kol dışından);  

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) 

 

6.2013-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programları 

için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjan 

sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Her bir bölüm için hesaplanan “Yerleştirme Puanı” ve adayların ön kayıtta belirttikleri 

“Tercih Sıralaması” dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak bölümlere ilişkin 

liste oluşturulur. Asil listeden tercih ettikleri bölümden herhangi birine kayıt hakkı kazanan 

adaylar diğer bölümlerin asil veya yedek listelerinde yer alamazlar. Asil listeden kayıt hakkı 

kazanamayan adaylar tercih ettikleri tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alabilirler. Yedek 

listeden herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar diğer bölümlerin yedek listelerinden 

düşürülürler. 

Yedek listelerden herhangi bir bölüme kayıt yaptıran adaylar, tercih ettikleri diğer 

bölümlerin listelerinden düşürülürler.  

Yedek listelerden herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanıp da bu hakkını kullanmayan 

adaylar, ilgili bölümle ilgili kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki adayların kayıt 

hakkı kazanmadığı diğer bölümlerdeki hakları saklı tutulur.  

İlan edilen tarihlerde mesai bitimine kadar sırası gelen adaylar çağrılır ve kayıt işlemleri 

yapılır. 
 

Testlerden Alınan Puanların Bölüm Bazındaki Ağırlık Yüzdeleri 
 

ANTRENÖRLÜK 

EĞĠTĠMĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

ÖĞRETMENLĠĞĠ 

SPOR 

YÖNETĠCĠLĠĞĠ 

TESTLER % TESTLER % TESTLER % 

Koordinasyon 45 Koordinasyon 55 Koordinasyon 50 

Spor Özgeçmişi 55 Spor Özgeçmişi 45 Spor Özgeçmişi 50 

Toplam 100 Toplam 100 Toplam 100 
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SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ 

1.Uygulamadan sonra, adayların elde ettiği dereceler bilgisayar ortamına aktarılacak ve 

elde edilen dereceler testin bitimini takiben sınav komisyonu tarafından ilan edilecektir. İlan 

edilen derecelere itiraz, bir dilekçe ile sınav komisyonuna adayın kendisi tarafından ilanı 

takibeden 2 iş günü içinde yapılacaktır.  

2. Yerleştirme puanı ve “asil ve yedek listesi”ne ilişkin itirazlar da, bir dilekçe ile sınav 

komisyonuna adayın kendisi tarafından yapılacaktır. İtirazların sonuçların ilanını takip eden 

işgününde yapılması gerekir. Belirtilen süre içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır. 

4. İtiraza konu olan durum Sınav Komisyonutarafından ilgili kayıtlardan (kamerakayıtları, 

bilgisayar programı, listeler gibi) incelenerek, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. Genel 

olarak sonuçları etkileyen bir durum söz konusu olursa, listeler yeniden düzenlenir ve ilan edilir. 

5. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

SINAVA ĠLĠġKĠN DUYURULARIN ĠLANI  

1. Sınav ile ilgili her türlü duyuru, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’na ait ilan panosu aracılığıyla yapılır.  

2.Yerleştirme puanı ve asil ve yedek listelerin duyurusu Balıkesir Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sonuçlara; www.balikesir.edu.tr; 

http://besyo.balikesir.edu.tr ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ait ilan panosundan 

ulaşılabilir.  

3.Adaylara ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.  

KAYITLAR 

1. Asil adayların kesin kayıtları, 1- 5Eylül 2014tarihleri arasında yapılır. (Mesai günleri içinde) 

2. Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran 

adayların yerine yedek listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Bu kayıtlar için boş kontenjanlar 8- 

9 Eylül 2014tarihlerinde ilan edilir. Yedek liste kayıtları, 10-11Eylül 2014tarihlerinde en yüksek 

puan alan adaylardan sırası ile kayıt yapılır. Asil ve yedek liste kayıtlarından sonra da boş 

kontenjanın oluşması durumunda, boş kontenjanlar 12Eylül 2014tarihlerinde ilan edilir ve15-

16Eylül 2014tarihinde en yüksek puan alan adayların sırası ile ek yerleştirme kayıtları yapılır. 

Kayıtlarla ilgili her türlü ilanlama (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin WEB 

sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz. 

3. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri 

eksiksiz olarak Öğrenci İşlerine teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.  

4. Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından 

feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. 

NOT:Sınav Kitapçığında yer almayan veya karĢılaĢılması muhtemel durumlarda Sınav 

Komisyonu karar almaya ve yürütmeye yetkilidir. 

http://www.balikesir.edu.tr/

