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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2017-2018 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

 
SPOR ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU değerlendirme sonuçlarına göre aşağıdaki adayların spor 
özgeçmiş belgelerindeki eksiklikler ya da geçersiz belgeler sebebiyle durumları aşağıda açıklandığı şekilde 
belirlenmiştir.  
 
Adayların dikkatine sunulur. 
 
 
 

 55 aday numaralı ECE AKBAŞ’ın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük programı Futbol 

branşı için EK-1 tablosunda belirtilen “En az 3 yıllık lisanslı olduğunu gösterir federasyon 

onaylı lisans dökümü” kriterine uymadığından ANR programından KAYDI 

SİLİNMİŞTİR.  
 

 94 aday numaralı ARIKAN YAZİCİ’nın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük programı 

Futbol branşı için EK-1 tablosunda belirtilen “En az 3 yıllık lisanslı olduğunu gösterir 

federasyon onaylı lisans dökümü” kriterine uymadığından ANR programından KAYDI 

SİLİNMİŞTİR. Adayın spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK programları için 

GEÇERLİDİR. BARAJ SINAVINA GİRMEYECEKTİR. 
 

 121 aday numaralı MANNONOV SHAHZOD’un Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük 

programı Futbol branşı için EK-2 tablosunda belirtilen kriterine uymadığından ANR 

programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. Adayın spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK 

programlarına sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI 

SAĞLAMAMAKTADIR. BARAJ SINAVINA GİRECEKTİR. 
 

 178 aday numaralı ERCÜMENT ÇİÇEK’in Spor özgeçmiş belgeleri BEÖ programına 

sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI SAĞLAMAMAKTADIR. BARAJ 

SINAVINA GİRECEKTİR. 
 

 288 aday numaralı ANIL YASİN KIRLANGIÇ’ın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük 

programı Voleybol branşı için EK-2 tablosunda belirtilen kriterine uymadığından ANR 

programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. Adayın spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK 

programları için GEÇERLİDİR. BARAJ SINAVINA GİRMEYECEKTİR. 
 

 380 aday numaralı OZAN ADIGÜZEL’in Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük programı 

Futbol branşı için EK-1 tablosunda belirtilen “En az 3 yıllık lisanslı olduğunu gösterir 

federasyon onaylı lisans dökümü” kriterine uymadığından ANR programından KAYDI 

SİLİNMİŞTİR. Adayın spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK programlarına sınavsız 

başvuru için gerekli olan ŞARTLARI SAĞLAMAKTADIR. BARAJ SINAVINA 

GİRMEYECEKTİR. 
 

 422 aday numaralı ÖMER AKÇAY’ın Spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK 

programlarına sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI 

SAĞLAMAMAKTADIR. BARAJ SINAVINA GİRECEKTİR. 
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 435 aday numaralı HÜSEYİN KALAYCI’nın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük 

programı Atletizm branşı için EK-2 tablosunda belirtilen kritere uymadığından ANR 

programından KAYDI SİLİNMİŞTİR.  
 

 437 aday numaralı ŞEYMA NUR ÖRSÇELİK’in Spor özgeçmiş belgeleri BEÖ 

programına sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI SAĞLAMAMAKTADIR. 

BARAJ SINAVINA GİRECEKTİR. 
 

 439 aday numaralı İBRAHİM ESMERAY’ın Spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK 

programlarına sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI 

SAĞLAMAMAKTADIR. BARAJ SINAVINA GİRECEKTİR. 
 

 464 aday numaralı YİĞİT OZAN BALCI’nın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük 

programı Futbol branşı için EK-1 tablosunda belirtilen “En az 3 yıllık lisanslı olduğunu 

gösterir federasyon onaylı lisans dökümü” kriterine uymadığından ANR programından 

KAYDI SİLİNMİŞTİR. 
 

 501 aday numaralı DILIYAER REHEMAN’ın Spor özgeçmiş belgeleri Antrenörlük 

programı Futbol branşı için EK-2 tablosunda belirtilen kriterine uymadığından ANR 

programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. Adayın spor özgeçmiş belgeleri BEÖ ve REK 

programlarına sınavsız başvuru için gerekli olan ŞARTLARI 

SAĞLAMAMAKTADIR. BARAJ SINAVINA GİRECEKTİR. 
 

 

# GÜNCELLEME # 

Güncelleme tarihi: 29.06.2017 

 526 aday numaralı BEKTAŞ ATAY’nın Spor özgeçmiş belgeleri incelenmiş ve katılmış 

oldukları Uluslararası Hitit Koşusunun 45 puan kriterinde yer alan “Uluslararası yarışma ve 

turnuvalara katılmış olmak (Bu kriterde Atletizm Federasyonun yada Uluslararası Atletizm 

Federasyonunun seçmiş olduğu milli takım sporcularının katıldığı organizasyonları 

kapsamaktadır.” maddesine uymadığından ANR programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. 
 

 527 aday numaralı OĞUZ ALP TEKİN’in Spor özgeçmiş belgeleri incelenmiş ve katılmış 

oldukları Uluslararası Hitit Koşusunun 45 puan kriterinde yer alan “Uluslararası yarışma ve 

turnuvalara katılmış olmak (Bu kriterde Atletizm Federasyonun yada Uluslararası Atletizm 

Federasyonunun seçmiş olduğu milli takım sporcularının katıldığı organizasyonları 

kapsamaktadır.” maddesine uymadığından ANR programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. 
 

 529 aday numaralı EREN ARSLAN’ın Spor özgeçmiş belgeleri incelenmiş ve katılmış 

oldukları Uluslararası Hitit Koşusunun 45 puan kriterinde yer alan “Uluslararası yarışma ve 

turnuvalara katılmış olmak (Bu kriterde Atletizm Federasyonun yada Uluslararası Atletizm 

Federasyonunun seçmiş olduğu milli takım sporcularının katıldığı organizasyonları 

kapsamaktadır.” maddesine uymadığından ANR programından KAYDI SİLİNMİŞTİR. 

 

# GÜNCELLEME # 

Güncelleme tarihi: 30.06.2017 

 51 aday numaralı MELİKE CEYHAN’ın Spor özgeçmiş belgeleri değerlendirme 

komisyonuna yaptığı yazılı başvuru sonucu 40 puan olan Spor Özgeçmiş Puanının 45 

puan olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 



3 
 

 466 aday numaralı KÜRŞAT DAĞLI’nın Spor özgeçmiş belgeleri değerlendirme 

komisyonuna yaptığı başvuru sonucu 40 puan olan Spor Özgeçmiş Puanının 50 puan 

olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 


