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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

 

2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN  

USUL VE ESASLAR 
 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen yapılacaktır. 

b. Bu sınavın uygulanmasında, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda 

yer alan Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili ilke ve 

kurallar esas alınacaktır. 

c. Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına başvurabilmek için adayların 2017 yılında 

yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri zorunludur. 

d. Sınav sonunda Yerleştirme (YP) puanları eşit olan adaylar için sırasıyla YGS puanı ve 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) daha yüksek olan aday tercih edilecektir. 

e. Sınav sonunda, adaylar ön kayıtta beyan ettikleri program tercih sırası dikkate alınarak en fazla bir 

asil listede ve yedekler listesinde yer alacaktır.  

f. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak , 

kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.  Başvuru 

esnasında kayıt için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ön kayıt 

yapılmayacaktır. 

g. Sınav Yürütme Kurulu, sınav kurallarına uygun olmayan tutum ve davranışlar sergileyen 

adayların sınavlarını geçersiz sayma hakkına sahiptir. 

h. Bu kılavuzda yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir. 
 

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

b. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Rekreasyon 

Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için adayların, tablo 1’de 

belirtilen 2017 YGS sınavındaki puan türlerinin herhangi birinden asgari puan ve şartları 

sağlamış olması gerekir, 

c. Sporcu lisanslarında, adayların başvurduğu spor dalında, lisans tescil tarihinden itibaren en az 

2 takvim yılını tamamlamış olmak ve üst üste en az 2 vize yaptırmış olma asgari şartı 

aranacaktır. 

 
Tablo 1: Bölüm/Programlara Ait Taban Puanlar 

Bölümler 

Puanlar 

Engelli  
Milli 

Sporcu 

Spor 

Alanı 

Diğer 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.)  160 160 180 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 100 180 180 240 

Rekreasyon Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180 

Rekreasyon Bölümü (İ.Ö.)  160 160 180 

Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 200 

Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.)  160 160 200 
                       N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı.   
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3. KONTENJANLAR 

Bölüm/Programlara ait kontenjanlar tablo 2’de verilmiştir.  
Tablo 2: Bölüm/Programlara Ait Kontenjanlar 

Program Genel Kontenjan Kontenjan* 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü (N.Ö.) 

40 (10 kadın+30 erkek) 2 (1 kadın+1 erkek) Engelli  

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü (İ.Ö.) 

40 (10 kadın+30 erkek) 
 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü 

40 (15 kadın+25 erkek) 2 (1 kadın+1 erkek) Engelli  

Rekreasyon Bölümü 

(N.Ö.) 

40 (15 kadın+25 erkek) 2 (1 kadın+1 erkek) Engelli 

Rekreasyon Bölümü 

(İ.Ö.) 

40 (15 kadın+25 erkek) 
 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü (N.Ö.) 

40 (15 kadın+25 erkek) 2 (1 kadın+1 erkek) Engelli 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü (İ.Ö.) 

40 (15 kadın+25 erkek) 
 

    N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı. 

 

 * Engelli kontenjanları genel kontenjana dahil olup, dolmadığı takdirde genel kontenjana aktarılacaktır. 

 

  Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Dalı Kontenjanları 

Antrenörlük Eğitimi Programı spor dalı kontenjanları tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3: Antrenörlük Eğitimi Programı Kontenjanları 

 

Spor Dalı Kadın Erkek Toplam 

Futbol 1 8 9 

Voleybol 2 3 5 

Hentbol 1 3 4 

Basketbol 1 3 4 

Tenis 1 2 3 

Yüzme 1 2 3 

Atletizm 1 2 3 

Cimnastik  1 2 3 

Güreş - 2 2 

Diğer 1 3 4 

Toplam 10 30 40 
 

 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Engelli kontenjanı için adaylar, hangi spor dalından müracaat ederse o spor dalının 

kontenjanından değerlendirmeye alınır.  

 Spor dalı kontenjanları dolmadığı takdirde, başvuru oranına göre kontenjanlar cinsiyet dikkate alınarak sınav yürütme 

kurulunun belirlediği spor dalına aktarılır. 

 

NOT: Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Programlarını kazanan adaylar müracaat sırasında seçtikleri spor dalı uzmanlık alanında 

öğretim görürler. Bu öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde spor dalı değişikliği yapamaz, sadece “Diğer” kontenjandan kazanan 

adaylar Tablo 3’ te belirtilen spor dallarından herhangi birisini uzmanlık dalı olarak seçebileceklerdir.   
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4. ÖN KAYIT  

Adaylar başvurularını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen 

yapacaklardır. Her aday tablo 1’de belirtilen programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilir. Yapılan 

tercihler daha sonra değiştirilemez. Tercih sırası önemlidir ve yerleştirmede esas alınacaktır. 

Adaylar tüm bölüm/programlar için ön kayıt başvuru formunda sporcu özgeçmiş 

değerlendirmesinde esas alınmak üzere sadece bir spor dalı belirtmek zorundadır. 

Ön kayıt sırasında Sporcu Özgeçmiş Belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

  
 

5. ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a. Başvuru formu, 

b. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

c. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

d. 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi, 

e. “Spor Bilimleri Fakültesinin özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur” 

ibareli herhangi bir sağlık kurumundan alınan rapor (engelli adaylar hariç), 

f. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü 

tarafından onaylı), 

g. Tüm Bölüm/Programlar için Ek 1’de belirtilen kriterleri yansıtan Sporcu Özgeçmişini gösterir 

belgelerin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (Bu belgeler ilgili kurumlardan ıslak imzalı ve/veya 

onaylı olması gereklidir. Onaysız ve eksik belgeler değerlendirmeye alınmaz. Milli sporcular için 

“Milli Sporcu Belgesi” Spor Genel Müdürlüğünden alınmış ıslak imzalı ve/veya onaylı belge 

olması gerekmektedir). 

h. 2016 YGS/LYS Puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim programına (açık 

öğretim programları dahil) yerleştirilmiş adayların öğrenim gördükleri kurumlarından alacakları 

öğrenci belgesi (2016-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim 

ön lisans programlarına yerleştirilen adaylar hariç). 

 
 

6. KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER 
 

Ön Kayıt Tarihi 07-09 Ağustos 2017 

SÖP İlan Tarihi 11 Ağustos 2017 

Uygulama Sınavı Tarihi / Saati 12 Ağustos 2017 / 09:00 

Kesin Kayıt Tarihi                                                                      21-23 Ağustos 2017 

Yedek Kayıt Tarihi                                                                  24 Ağustos 2017 

 
NOT: Uygulama Sınavı Başlama Tarihi; 12 Ağustos 2017 ve Saati; 09:00.  Müracaat eden aday sayısına göre sınav 

tarih ve saat düzenlemesi yapılacaktır. Değişiklik yapıldığı taktirde adaylara duyurulacaktır. Düzenleme sonrası 

ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde hazır bulunmak zorundadır. 

 

7. SINAV TÜRLERİ VE DEĞERLENDİRME 

 

1. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirmesi: Adaylar ön kayıt esnasında teslim edecekleri özgeçmiş 

belgeleri Ek 1’de yer alan Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu esas alınarak  
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değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucu her adaya bir Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) verilecektir. 

(Sporcu özgeçmiş puanı olmayan aday değerlendirme dışı kalır). 

 

2. 100 metre Koşu Sınavı: Tüm adaylar 100 metre koşu sınavına gireceklerdir. Elde edeceği 

dereceye göre puanlama yapılacaktır. Puan aralıkları 0-100 arasında koşu süresine göre lineer olarak 

hesaplanacaktır.  

3. 800/1500 metre Koşu Sınavı :Tüm kadın adaylar 800 metre koşu sınavına, erkek adaylar 

1500m koşu sınavına gireceklerdir. Elde edeceği dereceye göre puanlama yapılacaktır. Puan aralıkları 0-

100 arasında koşu süresine göre lineer olarak hesaplanacaktır.  

 
*** 100m. ve 800/1500m koşu sınavlarından toplam 30 puan üzerinden en az 5 puan alamayan  

adaylar değerlendirme dışı bırakılır. 

 

Bu aşamada, değerlendirme dışı bırakılan adaylar çıkarıldıktan sonra, 2017 ÖSYS kılavuzunda 

belirtilen esaslara göre kalan adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), 2017 YGS puanı ve OBP ile 

Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır. Adaylar Yerleştirme Puanına göre tercih sırası ve kontenjanları 

dikkate alınarak bölüm/programlara kesin kayıt hakkı kazanacaklardır. 

 

 
Tablo 4: Bölümlere/Programlara göre Özel Yetenek Sınav Puanı Ağırlıkları 

Programlar 
Özel Yetenek Sınav Puanı Ağırlıkları 

SÖP 100m 800/1500m 

Antrenörlük Eğitimi (N.Ö.) % 70 % 15 % 15 

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) % 70 % 15 % 15 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği % 70 % 15 % 15 

Rekreasyon (N.Ö.) % 70 % 15 % 15 

Rekreasyon (İ.Ö.) % 70 % 15 % 15 

Spor Yöneticiliği (N.Ö.) % 70 % 15 % 15 

Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) % 70 % 15 % 15 
N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı 

                               Engelli adayların değerlendirmeleri Ek 2’ye göre yapılacaktır. 
  

 

8. DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ   

Değerlendirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar en geç bir iş günü içinde sınav itiraz 

komisyonuna itiraz dilekçesi ve itiraz ücreti banka dekontu ile şahsen yapılabilir. Daha sonra yapılan 

itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. İtiraz ücreti 

100 TL olup, ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Garanti 

Bankası Muğla Şubesinde bulunan 6299560 nolu Çeşitli Gelirler Hesabına “itiraz bedeli” olarak 

yatırılacaktır.  

 

9. DÜZELTME TALEBİ 

Spor Bilimleri Fakültesi web sitesinde (www.sporbilimleri.mu.edu.tr) ilan edilecek olan aday 

kimlik ve diğer bilgilere ilişkin düzeltme taleplerinin, ilan edildikten sonra en geç bir iş günü içerisinde 

yapılması gerekmektedir. Sonradan yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.   

 

10. KESİN KAYITLA İLGİLİ BELGELER 

a. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi, 

b. 2017 YGS sonuç belgesinin aslı, 
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c. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge, 

d. Özel veya resmi tam teşekküllü hastanelerden “Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmesinde 

sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu, 

e. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı kayıt anında gösterilmelidir), 

f. Yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf (renkli, tüm yüz hatları belirgin, 

sakalsız, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacak şekilde). 

g. 2017-2018 güz yarıyılı katkı payı (sadece II. Öğretimler için) yatırdığını gösterir banka dekontu. 

 
**Kesin kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. 

*** Yedek kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. Yedek listede yer alan adaylar saat 09:00-12:00 arasında 

Fakültemizde hazır bulunmak zorundadırlar. 12:00’den sonra gelen adaylar haklarını kaybederler. Adayların, 

sağlık kurulu raporunu daha önceden alıp kesin kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde 

kayıtlar yapılmaz. Bu durumda yedek listeden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kaydı 

yapılır. 

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon: 0 252 211 19 51  

Faks: 0 252 211 19 33  

Internet Adresi: www.sporbilimleri.mu.edu.tr 

Ulaşım : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Kötekli Kampüsü 48000,  MUĞLA 
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EK 1. 

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

Programları İçin Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 
Puan Spor dalılar Sporcu Özgeçmişi 

100 

Futbol 

A milli, A2 milli ve U 17-U21 arası kategoride sporcu olmak. UEFA ligi veya şampiyonlar 

liginde oynamış olmak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye kupasında en az 

çeyrek final oynamış olmak. TFF süper lig, 1. lig, kadınlar 1. liginde en az 6 maç oynamış 

olmak. 

Basketbol 
A milli - genç milli sporcu olmak. Avrupa liginde oynamış olmak. Türkiye Basketbol 

Federasyonu (TBF) süper liginde en az 6 maç oynamış olmak. 

Voleybol 
A milli - genç milli sporcu olmak. Avrupa liginde oynamış olmak. Türkiye Voleybol 

Federasyonu (TVF) en üst liginde en az 6 maç oynamış olmak. 

Hentbol A milli - genç milli sporcu olmak. Avrupa liginde oynamış olmak.  

Hokey Büyükler ve U-21 kategorisinde milli sporcu olmak. 

Yüzme Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 
Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 

Güreş Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 

Atletizm Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 

Cimnastik Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 

Diğer Büyükler kategorisinde milli sporcu olmak (A milli sporcu). 

90 

 

Futbol 

U-14, U-16 arası kategorilerde, futsal veya plaj futbolunda milli sporcu olmak. TFF 2. lig, 

3. lig ve TFF gelişim ligi U-21 (A2) takımlarında en az 6 maç oynamış olmak. TFF gelişim 

ligi u16 ve üst takımlarında Türkiye finali oynamış olmak. Bölgesel amatör ligden (BAL) 

3. lige çıkan takımda en az 6 maç oynamış olmak. 

Basketbol Yıldız milli (U15-U16) milli sporcu olmak. TBF 1. liginde en az 6 maç oynamış olmak. 

Voleybol 
Yıldız milli sporcu olmak. Plaj voleybolunda A milli sporcu olmak. TVF 1. liginden üst 

lige çıkan takımda oynamış olmak. 

Hentbol Yıldızlar kategorisinde veya plaj hentbolu milli sporcu olmak.  

Hokey 
Gençler (U18-U16)  kategorisinde milli sporcu olmak. Kulüpler Avrupa 

liginde/şampiyonasında oynamış olmak.  

Yüzme Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak. Avrupa liginde yarışmalara katılmak. 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 
Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak. 

Güreş 
Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak (Avrupa veya Dünya Şampiyonası). Avrupa 

liginde yarışmalara katılmış olmak. 

Atletizm Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak. Avrupa liginde yarışmalara katılmış olmak. 

Cimnastik 
Yıldızlar ve minikler kategorisinde milli sporcu olmak. Avrupa liginde yarışmalara 

katılmış olmak. 

Diğer Genç ve Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak ve ilk 4 derece almış olmak. 
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Futbol 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek. TFF gelişim ligi U16 ve üst 

takımlarda veya bölgesel amatör ligde (BAL) en az 6 maç oynamış olmak. TFF gelişim 

ligi U15 ve alt takımlarında Türkiye finali oynamış olmak. 

Basketbol Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek. TBF 2. ligde 6 maç oynamış olmak, 

Voleybol 
Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek. TVF 1. liginde en az 6 maç oynamış 

olmak. TVF Probeach’de oynamış olmak. 

Hentbol 
Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 

1. liginde en az 6 maç oynamış olmak 

Hokey 
Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. Türkiye Hokey Federasyonu 

(THF) süper liginde ilk 3 derece elde eden takımda en az 6 maç oynamış olmak. 

Yüzme 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek. Kulüplerarası Türkiye 

şampiyonası/ligi veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak. 
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80 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. Kulüplerarası Türkiye 

şampiyona/ligi veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak.. 

Güreş 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. Kulüplerarası Türkiye 

şampiyonası/ligi veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak. 

Atletizm 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. Kulüplerarası Türkiye 

şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubundaki yarışmalarda bireysel 

olarak ilk 4'e girmiş olmak. 

Cimnastik 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak.  Kulüplerarası Türkiye 

şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak. 

Diğer 
C milli sporcu olmak ve (en az 10 ülkenin katılımı ile düzenlenen) ilk 4 dereceye girmiş 

olmak. 

60 

Futbol 
Okul Sporları Dünya şampiyonasına katılmış olmak.  Ünilig veya TFF gelişim ligi U15 ve 

alt takımlarında veya süper amatör ligde en az 6 maç oynamış olmak. 

Basketbol 
Okul Sporları Dünya şampiyonasına katılmış olmak. Türkiye şampiyonasında takımların 

tüm kategorilerinde şampiyon olmak. Ünilig veya TBF 3. ligde 6 maç oynamış olmak, 

Voleybol 
Okul Sporları Dünya şampiyonasına katılmış olmak. Ünilig veya TVF 2. liginde en az 6 

maç oynamış olmak. 

Hentbol 
Okul Sporları Dünya şampiyonasına katılmış olmak. Ünilig veya THF 2. liginde 6 maç 

oynamış olmak. 

Hokey 
Okul Sporları Dünya şampiyonasına katılmış olmak. THF süper liginde en az 6 maç 

oynamış olmak. THF 1. Liginden üst lige çıkan takımda 6 maç oynamış olmak, 

Yüzme 
Kulüpler Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak. 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 

Kulüpler Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak. 

Güreş 
Kulüpler Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak. 

Atletizm 
Kulüplerarası Türkiye şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubundaki 

yarışmalarda bireysel olarak ilk 8'e girmiş olmak. 

Cimnastik 
Kulüplerarası Türkiye şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda 

bireysel veya takım müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak. 

Diğer 
Kulüpler Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak. 

50 

Futbol 
Türkiye şampiyonasında amatör takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 

dereceye giren takımda yer almış olmak.  

Basketbol 
Türkiye şampiyonasında takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 dereceye 

giren takımda yer almak. Bölgesel ligde en az 6 maç oynamış olmak. 

Voleybol 
Türkiye şampiyonasında takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 dereceye 

giren takımda yer almış olmak. 

Hentbol 
Türkiye şampiyonasında takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 dereceye 

giren takımda yer almış olmak. Bölgesel ligde 6 maç oynamış olmak. 

Hokey 

Türkiye Şampiyonasında takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 dereceye 

giren takımda yer almış olmak. THF 1. liginde 6 maç oynamış olmak. THF 2. liginden üst 

lige çıkan takımda 6 maç oynamış olmak. 

Yüzme 
Okullar arası Türkiye Şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 

Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Güreş 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda  bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Atletizm 
Okullar arası Türkiye şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubundaki 

yarışmalarda bireysel olarak ilk 4'e girmiş olmak. 

Cimnastik 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda  bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Diğer 
Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım müsabakalarında ilk 10'a 

veya bölge şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak. 
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40 

Futbol 
İl düzeyinde, amatör takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye 

girmek ve en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek 

Basketbol 
İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve 

en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek 

Voleybol 
İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve 

en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek 

Hentbol 
İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve 

en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek 

Hokey 
İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve 

en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek. THF 2. liginde 6 maç oynamış olmak 

Tenis-Masa Tenisi-

Badminton 

İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve 

en az 6 müsabakada yer aldığını belgelemek 

Yüzme 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Tenis 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Güreş 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Atletizm 
Okullar arası Türkiye şampiyonaları veya federasyon kupasında kendi yaş grubundaki 

yarışmalarda bireysel olarak ilk 8'e girmiş olmak. 

Cimnastik 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 8'e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

Diğer 
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 

müsabakalarında ilk 4'e girmiş olmak. 

30 Bütün Spor Dalları 

Lisans tescil tarihinden itibaren başvurduğu branşında son 10 yıl içerisinde 7 yıl ve üstü 

lisanslı sporcu olmak. 4. kademe veya üstü antrenörlük belgesine sahip olmak. 

20 Bütün Spor Dalları 

Lisans tescil tarihinden itibaren başvurduğu branşında son 10 yıl içerisinde 6 yıllık lisanslı 

sporcu olmak. 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. Üst klasman hakemlik 

belgesi olmak. 

15 Bütün Spor Dalları 

Lisans tescil tarihinden itibaren başvurduğu branşında son 10 yıl içerisinde 5 yıllık lisanslı 

sporcu olmak. 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. Ulusal veya klasman 

hakemlik belgesi olmak. 

10 Bütün Spor Dalları 

Lisans tescil tarihinden itibaren başvurduğu branşında son 10 yıl içerisinde 4 yıllık lisanslı 

sporcu olmak. 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. İl düzeyinde hakemlik 

belgesi olmak,  

5 

Bütün Spor Dalları 

“Başvuru için 

Zorunlu Şart” 

Lisans tescil tarihinden itibaren başvurduğu branşında son 10 yıl içerisinde en az üst üste 2 

yıllık lisanslı sporcu olmak3. 

 

UYARI:  

1. Belge/belgelerin aslı veya noter onaylı fotokopisi olmalıdır. Onaysız ve fotokopi belgeler 

dikkate alınmayacaktır. 

2. Tablolarda yer almayan belgelerle ilgili değerlendirme ilgili komisyonca yapılacaktır.  

3. Sporcu lisanslarında, adayların başvurduğu spor dalında, lisans tescil tarihinden itibaren en 

az 2 takvim yılını tamamlamış olmak ve üst üste en az 2 vize yaptırmış olma asgari şartı 

aranacaktır. 
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EK 2. Engelli Adayların Değerlendirme Kriterleri 
 

1. Engelli Adaylar: En düşük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz altı kesiği olup 

takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, 

bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam 

etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak 

ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu 

bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma oranı % 25-50 olan ortopedik engelliler ön değerlendirme 

kurulunun oluru ile başvurabilirler. 

2. Bütün Bölümler için engelli adayların değerlendirilmeleri aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.  
 

Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli* 

 
*Engel düzeyinin değerlendirilmesinde Adli Tıptan alınan “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı” 

dikkate alınacaktır. 


