
 
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
2015–2016 AKADEMİK YILINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE REKREASYON 
BÖLÜMLERİNE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 

            
             ÖN KAYIT KOŞULLARI 
 
 Adayların başvurularında, “2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda belirtilen 

“Özel yetenek sınavı gerektiren programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç 
puan almış olan adayların başvurabileceklerine, başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim 
kurumunca karar verilecek” ifadesi dikkate alınmıştır. Buna göre; Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 2015 YGS 
puanlarının herhangi birinden en az 140 ve daha yukarı puan alan adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
ile Rekreasyon Bölümlerine, 2015 YGS puanlarının herhangi birinden 200 ve daha yukarı puan alan adaylar 
müracaat edeceklerdir. 

 Ön kayıt: 20 Temmuz – 24 Temmuz 2015 tarihleri arasında AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Karşısında 
bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılacaktır.  

 Yetenek Sınavı: 27 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 erkek, 15 bayan olmak üzere toplam 40 öğrenci, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 20 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 30 öğrenci ve Rekreasyon Bölümüne 
20 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 30 öğrenci alınacaktır. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edecek olan adaylar, olimpik spor branşlarında (bireysel veya takım 
sporları) sporcu özgeçmiş durumunu (belgenin aslı ile) belgelemek zorundadır. EK 1. de belirtilen spor 
branşlarındaki özgeçmiş veya başarılarını belgelendiremeyen ve sporcu özgeçmişi puanı alamayan adaylar, bu 
bölüme başvuramazlar. 

 Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar, ön kayıt                  
yaptıramazlar. 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. 
maddesindeki şartları taşımak ve öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile vücut sakatlığı bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, 
pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön kayıt için başvuramazlar. 

 Sınava herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunan ve yükseköğretim programını kazanmış olan 
adaylar da katılabilir. 2014-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 Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş 
ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretimin kontenjansız programlarına 2014-ÖSYS’de yerleştirilen 
adaylara bu kural uygulanmayacaktır.                                               

 Müracaatlar şahsen yapılacaktır.  
 

            ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  
                           
 Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir.) 
 2015 YGS Sınav Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı) 
 3 adet vesikalık fotoğraf  
 Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi 
 Sağlık Kurumlarından (Üniversite, Devlet, Aile Hekimlikleri vb.) alınacak “Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibareli tek doktor imzalı sağlık raporu, 
 Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adaylar, olimpik spor branşlarında (bireysel ve takım sporları) 

sporcu özgeçmişini (belgenin aslı ile) belgelemek zorundadır (EK 1). 
 

           NOT: İstenen belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili tutarsızlık veya  
                      sahtelik olması durumunda, adayların haklarında kanuni işlem yapılır. 

 
          BİLGİ İÇİN ADRES VE TELEFON NUMARALARI 
           
AKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Karşısı. Gazlıgöl yolu üzeri / AFYONKARAHİSAR 

Tel: 0 (272) 228 11 70 – 228 13 63-73-85-88  Fax: 0 (272) 228 12 05 
 

Özel yetenek sınavıyla ilgili detaylı bilgiler için: http//www.aku.edu.tr veya http//www.besyo.aku.edu.tr 



 
Ek 1. Takım ve Bireysel Spor Branşlarında Sporcu Özgeçmişi Puan Dağılımı ve İstenen Belgeler  
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 A Millilik Belgesine Sahip Olmak 
 
 

İlgili Federasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel 
Müdür ya da Müdür Yardımcısı onaylı Milli Sporcu 
belgesinin aslı ve fotokopisi. 

 96 
 B Millilik Belgesine Sahip Olmak 

92 
 

C Millilik Belgesine Sahip Olmak 

* Takım sporlarında branşında en üst lig 
takımında yer almak  
 

İlgili Federasyonların onaylı katılım veya müsabaka 
sonuç belgesi ile takım ve bireysel sporlarda en az 3 
yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi  

88 
* Takım sporlarında branşında en üst ligin bir alt 
liginde bir takımında yer almak  
 

İlgili Federasyonların onaylı katılım veya müsabaka 
sonuç belgesi ile takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı 
sporcu olduğunu belgelemesi  

84 

* Takım sporlarında branşında en üst ligin iki alt 
liginde bir takımında yer almak  
* Bireysel Sporlarda büyükler, büyük kulüpler ve 
Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında ferdi 
olarak ilk 3. sırada yer almak 

İlgili Federasyonların onaylı katılım veya müsabaka 
sonuç belgesi ile takım ve bireysel sporlarda en az 3 
yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi  

80 

* Futbol sporlarında branşında 3. Ligde bir 
takımda yer almak 
* Bireysel sporlarda büyükler, büyük kulüpler ve 
Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında ferdi 
olarak ilk 4. ve 6. sırada yer almak 

İlgili Federasyonların onaylı katılım veya müsabaka 
sonuç belgesi ile takım ve bireysel sporlarda en az 3 
yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi  

76 
Bireysel ve Takım Sporlarında okullar arası veya 
kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3. sırada yer almak 

İlgili Federasyonların onaylı katılım veya müsabaka 
sonuç belgesi ile takım ve bireysel sporlarda en az 3 
yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi  

72 
Bireysel ve Takım Sporlarında okullar arası veya 
kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonasında 
ilk 4. ve 6.  sırada yer almak 

MEB. İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı müsabaka 
sonuç cetveli ve takım sporlarında ve bireysel 
Sporlarda en az 3 yıl lisanslı sporcu olduğunu 
belgelemesi 

 

68 
* Bireysel ve Takım Sporlarında okullar arası 
veya kulüpler arası Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3. sırada yer almak 
 

* MEB. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İlgili 
Federasyonların onaylı müsabaka sonuç cetveli ve 
takım sporlarında en az 3 yıl, bireysel Sporlarda en az 
2 yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi 

 

64 
Bireysel ve Takım Sporlarında okullar arası veya 
kulüpler arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 
ilk 4. ve 6.  sırada yer almak 

MEB. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İlgili 
Federasyonların onaylı müsabaka sonuç cetveli ve 
takım sporlarında en az 3 yıl, bireysel sporlarda en az 
2 yıl lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi 

 

60 
Takım sporlarında Deplasmanlı bölgesel ligde bir 
takımda yer almak  

İlgili Federasyonların onaylı katılım belgesi, 
Müsabakaların sonuçlarının belgeleri ve en az 3 yıl 
lisanslı sporcu olduğunu belgelemesi  

56 
Bireysel ve Takım Sporlarında okullar arası veya 
kulüpler arası Minikler Türkiye Şampiyonasında 
ilk 4. sırada yer almak 

MEB. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İlgili 
Federasyonların onaylı müsabaka sonuç cetveli ile 
birlikte en az 2 yıl lisanslı sporcu olduğunu 
belgelemesi 

 

52 
* Başvurduğu branşta 10 yıl ve üzeri lisans sahibi 
olmak  
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 10 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge 

 



48 
* Başvurduğu branşta 9 yıl lisanslı spor yapmak 
   
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 9 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge 

 

44 

* Başvurduğu branşta 8 yıl lisanslı spor yapmak  
 
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 8 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge  
  

 

40 

* Başvurduğu branşta 7 yıl lisanslı spor yapmak 
 
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 7 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge.  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge  
 

 

36 

* Başvurduğu branşta 6 yıl lisanslı spor yapmak 
 
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 6 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili     
   Federasyon onaylı belge 
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile  
   listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge 
 

 

32 

* Başvurduğu branşta 5 yıl lisanslı spor yapmak 
   
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 5 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
* III. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge  
* III. Kademe Antrenörlük belgesi ve 3 yıl takım 
çalıştırmış olduğunu belgelemesi 

 

28 

* Başvurduğu branşta 4 yıl lisanslı spor yapmak 
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 4 yıl lisansı  
    olmak ve takım listesinde yer almak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge 
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge 
 

 

24 

* Herhangi bir branşta 3 yıl lisanslı spor yapmak 
veya  
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 3 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
* II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge  
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge  
* II. Kademe Antrenörlük belgesi olanların en az 2 yıl 
takım çalıştırmış olduğunu belgelemesi 

 

20 

* Başvurduğu bir branşta 2 yıl lisanslı spor 
yapmak veya 
* Okullar da öğrenci sporcu olarak 2 yıl lisansı 
olmak ve takım listesinde yer almak 
* Liselerin spor bölümlerinden mezun olmak 
* Spor Meslek Lisesinden mezun olmak 
* I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 
ve ulusal müsabakalara katılmış olmak 
 

* Gençlik ve Spor Bakanlığından veya İlgili 
Federasyon onaylı belge 
* Okullarda öğrenci sporcu olanlar müsabaka kafile 
listesi Milli eğitim ve okul müdürü onaylı belge 
* Liselerin spor bölümlerinden mezun olduklarını 
belirten diploması veya mezuniyet belgesi 
* Spor Meslek Lisesinden mezun olduklarını belirten 
diploması veya mezuniyet belgesi 
* I. Kademe Antrenörlük belgesi ve spor 
müsabakalarına antrenör olarak katıldıklarını gösteren, 
ilgili mercilerden onaylı müsabaka sonuç cetveli 

 

 
NOT: 
  
* Yukarıda belgelenen başarı durumlarından, en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacaktır. Alt 
basamaklardaki her başarı belgesi için (toplamda 100 tam puanı geçmeyecek şekilde) aldığı puana 5 puan 
eklenecektir. 
 
* Eksik, sahte belge ya da yalan beyan verdiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Daha 
sonra tespit edilmesi durumunda, adayların öğrenim hakları geri alınarak, haklarında yasal işlem 
başlatılacaktır. Evrakların değerlendirilmesinde Sınav Komisyonunun vereceği karar geçerli olacaktır. 
 
* Okul sporlarında yer alan sporcu öğrencilerden lisansını temin edemeyenler, oynadıkları yıllara ait 
sporculuklarını okul müdürü ve milli eğitim müdürlüğünün onayı ile belgelemeleri gerekmektedir. 
 


