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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılında aşağıdaki şartlara uygun olarak, belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek Sınavı ile 

öğrenci alınacaktır. Kılavuz içerisinde müracaat şartları, kontenjanlar,  sınavın uygulanış, 

puanlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. 

Kılavuzun hazırlanmasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi esas alınmıştır. Sınav üst kurulu gerekli gördüğü 

hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) yapma hakkına 

sahiptir. 

A: MÜRACAAT ŞARTLARI 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ile 

Antrenörlük Eğitimi Programına 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı yapılacaktır. Söz 

konusu programlara 2019-YKS’ye girmiş olmak ve Temel Yeterlilik Testinden (TYT) Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Programı için Spor Lisesi mezunları 200,000 diğer lise mezunları 220,000; 

Antrenörlük Eğitimi Programı için Spor Lisesi mezunları 180,000 diğer lise mezunları 190.000 ve Milli 

Sporcular için (her iki bölümde de) 150,000 Engelli Adaylar için 100,000 ham puan almış olanlar 

başvuru yapabilir (Tablo 1). 

NOT: (2018 TYT sınav puanı 200.000 ve üzerinde olan adayların ÖSYM tarafından belirlenmiş 

koşullara göre dönüştürülen 2019 TYT nihai sınav puanı ile başvuru yapılabilir). 

Herhangi bir spor dalında Antrenörlük Eğitimi Programı için aynı branşta en az 3yıl, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Programı için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini yaptırmış lisanslı 

sporcu olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, futbol için TFF 

ve/veya ASKF’den, lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı ıslak imzalı ve onaylı belge). 

Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2019 tarihi ve öncesinde yaptırmış olması gerekmektedir. Bu 

tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dâhil edilmez. 

 

 

 



 

 

Tablo 1. Başvuru Şartları, Asgari TYT Puanları ve Sınav Şekilleri 

PROGRAM 

ASGARİ TYT PUANLARI* 

Başvuru Ön Şartı 
Milli 

Sporcular 

Spor Lisesi veya 

Spor Alanı 

Mezunları 

Diğer Lise 

Mezunları 
Sınav Şekli 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Herhangi bir spor 

dalında (aynı branştan 

olmak koşulu ile) en az 

2 yıl vizesi yapılmış 

sporcu lisansına sahip 

olmak. 

150.000 200.000 220.000 
Koordinasyon 

Parkuru 

Antrenörlük Eğitimi 

Herhangi bir spor 

dalında (aynı branştan 

olmak koşulu ile) en az 

3 yıl vizesi yapılmış 

sporcu lisansına sahip 

olmak. 

150.000 180.000 190.000 

Koordinasyon 

Parkuru (50 

puan) 

+ 

Sporcu 

Özgeçmiş 

Değerlendirmesi 

(50 puan) 

*OBP puanı eklenmemiş hali 

ÖN KAYIT: 

Ön (Online) Kayıtlar:  Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 05-07 Ağustos 2019 

tarihleri arasında internet üzerinden (https://oys.mehmetakif.edu.tr/) ön kayıtlarını yapacaklardır. 

İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir. 

 

Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kaydını yapan aday, ilgili birime bizzat giderek aşağıda 

sayılan belgelerle ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Ön kayıt kesinleştirme işlemi için süre 

05 Ağustos 2019 günü saat 8:30’da başlayıp 07 Ağustos 2019 günü saat 17:30’da (mesai saatleri içinde) 

sona erecektir. Eksik belgeyle, posta yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi 

yapılamaz. İnternet üzerinden ön kaydını yapmış olsa bile, ilgili birimde ön kayıt kesinleştirip onay 

vermeyen ve Onaylanmış Başvuru Formu’nu almayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince yanlarında bulundurmaları gereken bir belgedir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları uyan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına ön kayıt yaptırabilirler. İsteyen adaylar her iki bölüme de 

ön kayıt yaptırabilir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne 

İlişkin Yönerge’ye göre yapılacaktır. Sınav uygulama esasları Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında 

yayınlanacaktır. 

 

 

 

https://oys.mehmetakif.edu.tr/


 

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Online başvuru sonunda alınacak başvuru çıktısı.  

2- Başvuru Formu. Bu form web sayfasından temin edilecektir. Adaylar bu formu bilgisayar 

ortamında doldurup, kayıt kesinleştirmede gerekli evraklar ile beraber teslim etmeleri 

gerekmektedir.) 

3- 2019 Yılı TYT ve AYT sınav Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu okunur olacak 

şekilde çıktı alınmasına dikkat edilmeli) NOT: (2018 TYT sınav puanı 200 ve üzerinde olan 

adayların ÖSYM tarafından belirlenmiş koşullara göre dönüştürülen 2019 TYT nihai sınav 

puanı ile başvuru yapılabilir). 

4- Herhangi bir spor dalında Antrenörlük Eğitimi Programı için aynı branşta en az 3 yıl, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini 

yaptırmış lisanslı sporcu olmak (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans 

biriminden, futbol için TFF ve/veya ASKF’den, lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı 

ıslak imzalı ve onaylı belge). Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2019 tarihi ve öncesinde 

yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere 

dahil edilmez.   

5- TC Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi. 

6- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “SPOR YARIŞMALARINA GİRMESİNDE 

SAKINCA YOKTUR” ibareli Sağlık Belgesi.** 

7- Lise Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders 

sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getirmeleri 

gerekmektedir) 

8- 4.5 x 6 cm ebadında adayın son altı aylık durumunu gösteren 3 adet fotoğrafı. (TC numarası ve 

isimler fotoğrafın arka yüzünde yazılı olacak).  

9- Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (12.05.2011 tarih 27932 sayılı resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi. 

10- Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm 

spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). 

Engelli adaylarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır.   

11- Spor Lisesi mezunu adaylar ön kayıt anında görevli personele mezuniyet alanlarını 

belirteceklerdir.  

12- Aday aynı alandan geliyorsa “Spor Lisesi” (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır). 



 

 

13- Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adayların sporcu özgeçmiş değerlendirmesinden 

belirtilen puanları alabilmeleri için EK-2’de belirtilen özgeçmiş tablosundaki branşlara ait 

şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartları taşıdığına dair EK-1’de belirtilen belgeleri 

ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde adaylar, bu aşamadan minimum puan alacaklardır. 

14- Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adayların kontenjanları tablo 3’de yer alan 

branşlara göre belirlenecektir. Bu sebeple aday, başvuru esnasında hangi branştan başvuru 

yapmak istediğini belirtmek zorundadır. Ön kayıt sırasında belirtilen branş daha sonra kesinlikle 

değiştirilemeyecektir.  

NOT: Eksik evrak ile kayıt yaptıran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

**** MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 

içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli 

fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini 

içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince 

karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş 

sayılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B: BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

Tablo 2. Bölümlere Göre Genel Kontenjan Dağılımı 

 

Fakülte Programı Kontenjan  

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Toplam Kontenjan Sayısı: 60      

Antrenörlük Eğitimi 
I. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı : 60  

II. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı :50 

 

Tablo 3. Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanları Dağılımı 

PROGRAMLAR ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SPOR DALLARI 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı 

 

Toplam:60 

Erkek:40 

 

Kadın:20 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı için spor 

branşı kontenjanı 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük 

Eğitimi Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Öğretim 

 

 

Toplam:60 

 

E:32 

 

K:22 

 

 

 

 

Engelli Öğrenci 

 

E:3 

 

K:3 

 

 

 

 

 

 

Atletizm:    

Futbol:       

Voleybol:   

Hentbol:    

Basketbol:  

Güreş:  

Yüzme: 

Tenis 

Masa Tenisi 

Diğer: 

 Atletizm:    

Futbol:       

Voleybol:   

Hentbol:    

Basketbol:  

Güreş:  

Yüzme: 

Tenis: 

Masa Tenisi: 

Diğer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Öğretim 

 

 

Toplam:50 

 

E:32 

 

K:13 

 

 

 

 

Engelli Öğrenci 

 

E:3 

 

K:2 

 

 

 

 

 

 

Atletizm:    

Futbol:       

Voleybol:   

Hentbol:    

Basketbol:  

Güreş:  

Yüzme: 

Tenis: 

Masa Tenisi: 

Diğer:  

 Atletizm:    

Futbol:       

Voleybol:   

Hentbol:    

Basketbol:  

Güreş:  

Yüzme: 

Tenis: 

Masa Tenisi: 

Diğer: 



 

 

ÖNEMLİ NOT: 

 Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim Programı için 1. aşama (Koordinasyon ve özgeçmiş 

puan toplamına göre) sınavlarından 100 üzerinden alınacak toplam puana göre 

kontenjanın 3 katı (erkek adaylar için 32x3=96, kadın adaylar için 22x3=66 ve engelli 

adaylar için ise erkek engelli adaylar için 3x3=9, kadın engelli adaylar için 3x3=9 kişi 

toplamda 180 kişi) sıralanacak (NOT 1. aşama puanı 180. kişiden sonraki kişilerde de 

aynı ise 180. adaydan sonra puan eşitliği bozuluncaya kadar kontenjana dâhil 

edilecektir) ve bu sıralamaya TYT ve OBP puanı eklenerek değerlendirme yapılacaktır. 

180 kişi dışında kalan adayların yerleştirme puan hesaplama işlemleri yapılmayacaktır. 

Ayrıca branş kontenjanları da bu sayının içerisinden yaklaşık 1/3 oranında yukarıda 

belirtilen branşlara göre belirlenecektir. Branş kontenjan dağılımındaki küsuratların 

yuvarlanması işlemine sınav kurulu tarafından, kontenjan sayılarına bakılarak karar 

verilecektir. 1. aşamada 180 kişi arasına giren herhangi bir branştaki kişi sayısı üç 

kişinin altında kalırsa o branşa 1 kişilik kontenjan verilecektir. Fakat bu adayların 180 

kişi arasına girmesine rağmen koordinasyon ve özgeçmiş toplamından almış olduğu 

toplam puan 30 puanın altında olursa bu branşa kontenjan ayrılmayacaktır.  

 

 Antrenörlük Eğitimi II. öğretim Programı için 1. aşama (Koordinasyon ve özgeçmiş 

puan toplamına göre) sınavlarından 100 üzerinden alınacak toplam puana göre 

kontenjanın 5 katı (erkek adaylar için 32x5=160, kadın adaylar için 13x5=65 ve engelli 

adaylar için ise erkek engelli adaylar için 3x5=15, kadın engelli adaylar için 2x5=10 kişi 

toplamda 250 kişi) sıralanacak (NOT 1. aşama puanı 250. kişiden sonraki kişilerde de 

aynı ise 250. adaydan sonra puan eşitliği bozuluncaya kadar kontenjana dahil 

edilecektir) ve bu sıralamaya TYT ve OBP puanı eklenerek değerlendirme yapılacaktır. 

250 kişi dışında kalan adayların yerleştirme puan hesaplama işlemleri yapılmayacaktır. 

Ayrıca branş kontenjanları da bu sayının içerisinden yaklaşık 1/5 oranında yukarıda 

belirtilen branşlara göre belirlenecektir. Branş kontenjan dağılımındaki küsuratların 

yuvarlanması işlemine sınav kurulu tarafından, kontenjan sayılarına bakılarak karar 

verilecektir. 1. aşamada 250 kişi arasına giren herhangi bir branşta kişi sayısı beş kişinin 

altında kalırsa o branşa 1 kişilik kontenjan verilecektir. Fakat bu adayların 250 kişi 

arasına girmesine rağmen koordinasyon ve özgeçmiş toplamından almış olduğu toplam 

puan 30 puanın altında olursa bu branşa kontenjan ayrılmayacaktır. 

 Antrenörlük Eğitimi Programı için ön kayıtta belirtilen spor branşları kesinlikle sınav 

esnasında değiştirilemeyecektir. 

 Antrenörlük Eğitimi Programı için branşlara ayrılan kontenjanlar doldurulamadığı 

takdirde, boş kalan kontenjanlar, ön kayıtlarda spor branşlarında başvuru sayısı en çok 

olan branşa aktarılacaktır. Aktarılan kontenjan sayısı, en çok başvuru yapılan branşın 

ana kontenjan sayısının yarısını geçerse, aktarım ikinci en çok başvuru yapılan branşa 

aktarılacaktır. Kadın ve erkek adayların kontenjanları ayrı ayrı aktarılacaktır. Aktarım 

işlemi bu şekilde devam edecektir.  

 Antrenörlük Eğitimi Programı için engelli aday başvuru yapmadığı takdirde boş kalan 

kontenjan kadın ise kadın kontenjanına erkek ise erkek kontenjanına aktarılacaktır. 



 

 

Aktarım işlemi yukarıda belirtildiği şekilde ön kayıt sırasında en çok başvuru yapılan 

branşa yapılacaktır.  

 Yedek kayıt işlemi sonunda, belirlenen erkek ve kadın kontenjanlarından herhangi biri 

dolmadığı takdirde; bu hak öncelikli olarak aynı branştan başvuran diğer cinsiyet 

grubuna aktarılacaktır.  

 

C: SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için sınava giren adaylar 2 (iki) aşamada 

değerlendirileceklerdir. 1. aşamada adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir. Adaylar 

burada 100 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adaylara koordinasyon parkurunda 1 (bir) 

hak verilecektir. Belirtilen derece ve ona denk gelen puanlama adayın koordinasyon derecesi 

olarak kaydedilecektir. İkinci aşamaya yani yerleştirme aşamasına ise adayların koordinasyon 

parkurundan aldıkları puana (özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), TYT ve OBP 

puanları eklenerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen özel yetenek 

sınavı ile seçme yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak adayların yerleşme puanları 

hesaplanarak sıralama yapılacaktır.  

1. Aşama: Koordinasyon parkuru  

2. Aşama: Yerleştirme işleminin yapılması. 

Antrenörlük Eğitimi Programı;  

Antrenörlük Eğitimi için sınava giren adaylar, 2 (iki) aşamada değerlendirileceklerdir. 

1. Aşama: Koordinasyon parkuru + Özgeçmiş değerlendirmesi. 

2. Aşama:  Yerleştirme puanlarının hesaplanması. 

 

Tablo 4. Antrenörlük Eğitimi Programı Puanlama Yüzdeleri 

1. Aşama 

Koordinasyon  Sporcu Özgeçmiş Puanı 

%50 %50 

 

 

 

 

 



 

 

Koordinasyon Sınavı  

Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran adaylar da Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Programı ile aynı koordinasyon parkurunda sınava gireceklerdir. Bu adaylar için, 

koordinasyon sınavı 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Her adaya 1 (bir) hak 

verilecektir (Hem öğretmenlik hem de antrenörlük programına başvuran adayın öğretmenlik 

programı parkur skoru antrenörlük programında da geçerli olacaktır. Aday antrenörlük 

programı için ayrıca parkur sınavına alınmayacaktır, antrenörlük programı birinci- ikinci 

öğretim başvuruları içinde aday bir defa sınava alınacaktır. Birinci öğretim için ayrı, ikinci 

öğretim için ayrı parkur sınavı yapılmayacaktır. Her üç programa da başvuran aday parkur 

sınavına bir defa girebilecektir). 

Sporcu Özgeçmiş Değerlendirmesi 

 Antrenörlük Eğitimi programına başvuran adaylardan Ek 2’de yer alan spor dallarında 

koşullara uyduğunu belgeleyenler, karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak 

alırlar. Bu işlem Sınav Komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. Ek 2’deki spor dallarında 

SÖP’ına sahip olmayan adaylar veya EK-1’de belirtilen istenilen belgeleri ibraz edemeyen 

adaylar başvuru şartı olan 3 yıllık sporcu lisansı olma şartını sağladıkları için bu aşamadan 50 

puan üzerinden 10 puan alacaklardır.  

NOT:  

Antrenörlük Eğitimi Programı için adaylar öncelikle koordinasyon parkuru ve özgeçmiş 

değerlendirmelerinden aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaklardır. 

Daha sonra, I. Öğretim için kontenjanın 3 katı aday (180kişi), II. öğretimde kontenjanın 5 katı 

aday (250 kişi) ÖSYM’nin belirtiği formüle dahil edilecektir. Bu sayıların dışında kalan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kontenjan sayılarının son kişisi ile daha altındaki adayların 

puanları eşit olursa puan eşitliği bozuluncaya kadar aday sıralamaya dahil edilir). 

Engelli Adaylar Sınavı:  

Bu adaylar 20 metre sürat koşusu testine tabi tutulacaklardır. Test sonucu adaylar 

derecelerine göre sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. (Bu adayların yerleştirilme 

işleminde 2019 ÖSYM kılavuzunda belirtilen kurallar geçerlidir.) 

 

 

 

 



 

 

YERLEŞTİRME 

Yerleştirmede hem beden eğitimi ve spor öğretmenliği hem de antrenörlük eğitimi 

programı için aşağıdaki işlemler yapılacaktır.  

Yerleştirme puanı (YP) özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), YÖK’ün 2019 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen özel yetenek sınavı ile seçme 

yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak yapılacaktır. Adaylar yerleştirme puanına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjanlar sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. Asil aday sayısına eşit sayıda yedek aday da sıralanacaktır. 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki 

formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 



 

 

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

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

Genel Değerlendirme Tablosu 

 

Ç: KESİN VE YEDEK KAYITLAR 

Asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

programı için 28-29 Ağustos 2019, Antrenörlük Eğitimi programı için 02-03 Eylül 2019 tarihlerinde 

kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt için gerekli belgeler daha sonra web sitesinden 

duyurulacaktır. Birden fazla programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar sadece bir programa kayıt 

yaptırabileceklerdir. Asil kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı takdirde 05 Eylül 2019 tarihinde 

yedek aday kayıtları yapılacaktır. Yedek aday listesi ve boş kontenjan bilgileri, asil kayıt tarihinin bittiği 

gün web sitesinden duyurulacaktır. Boş kalan kontenjan sayısı kadar her iki programa da yedek 

adaylardan kayıt yapılarak belirtilen kontenjan sayıları tamamlanacaktır.  

Yedek adayların 05 Eylül 2019 tarihinde saat: 10.00’da web sayfamızda ilan edilen yerde(sınıfta) kesin 

kayıt için gereken evraklarla hazır bulunmaları gerekmektedir. (Yedek sırası ne olursa olsun, kesin kayıt 

için gerekli evrakları yanında olmayan veya eksik evrakı olan adaylar sınıfa alınmayacaktır.) 05 Eylül 

2019 tarihinde saat 10:15’e kadar yedek sırasına bakılmaksızın içeriye yedek adaylar alınacaktır. 

10:15’de dersliğin kapısı kapatılacaktır ve içeriye başka yedek aday alınmayacaktır. İçeride bulunanların 

isimleri yedek aday sıralamasına göre tutanak ile kayıt altına alınarak yedek isim okunması işlemine 

1.Aşama 

1.Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği  

Koordinasyon 

Parkuru 
100 Puan 

2.Antrenörlük Eğitimi 

Koordinasyon 

Parkuru (50 

puan)  

+  

Özgeçmiş (50 

puan) 

100 Puan 

2.Aşama 

1.Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

2.Antrenörlük Eğitimi 

Yerleştirme 

Sınav yerleştirme puanlaması 

(YP) ÖSYM’nin 2019 ÖSYS 

kılavuzunda belirtilen 

esaslarına göre yapılacaktır. 



 

 

başlanacaktır. Boş kalan kontenjanlara, yedek sırası öncelikli olmak koşuluyla orada bulunan adaylar 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. (Örneğin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 

5 erkek kontenjan boş kalmıştır, yedek aday listesine göre sıralamaya sadık kalınarak 1. yedek adaydan 

başlanarak isimler okunmaya başlanacaktır. Orada olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak 

kazanacaktır. İsmi okunduğunda sınıfta olmayan adaylar kesin kayıt haklarını kaybedecekler ve daha 

sonra herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. İlan edilen yedek kontenjan sayısı tamamlanıncaya kadar 

yedek liste sırasına göre isim okunmaya devam edilecektir. Örneğin; İsmi okunan 5. yedek orada yok 

ise 6. yedek aday orada ise, 6. yedek aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Bu işlem kontenjan 

tamamlanıncaya kadar devam edecektir). 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar o gün içerisinde kayıt yaptırmazlarsa kesin kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. Bu yüzden yedek kaydına gelen adayların kesin kayıt için gerekli evrakları yanlarında 

hazır bulundurmaları gerekmektedir. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi 

başka kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıt, yedek aday kaydı ve boş kontenjan sayıları gibi duyurular web 

sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Özellikle yedek adaylara ekstra bir 

çağrı yapılmayacaktır.  Aksi takdirde herhangi bir hak talep edilemez. 

D: SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1.Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar, sınavın 

güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli 

tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının 

ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal işlem 

başlatılacaktır. 

2.Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimliklerini (Nüfus cüzdanı, 

ehliyet, pasaport) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır. 

3.Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi için yapılacak 

koordinasyon parkuru sınavına girmede sorun yaşamamak adına, Spor Bilimleri Fakültesi web 

sayfasında ve duyuru panolarında belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunmalıdırlar. 

4. Adaylar, her sınav öncesinde, kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır. 

5.Adaylar sınava kendilerine verilen göğüs numaralı tişört, spor kıyafetleri ve uygun spor 

ayakkabısı ile katılmak zorundadır. Tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı ya da renkli boya 

olması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 



 

 

6.Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmaz ve adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez. 

7.Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav yerinde 

bulundurmayacaklardır. 

8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi (I ve II öğretim) bölümlerinin 

her ikisine de başvuru yapan adaylar, ilk girdikleri koordinasyon parkuru sınavı derecesi ile 

değerlendirilecek ve diğer sınav parkurlarına giremeyeceklerdir.  

Sınav Sonucunun Duyurulması: 

Sınav sonuçları sınav bitiminden en geç 3 (üç) gün sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

tarafından yazılı,  görsel ve elektronik ortamda ilgililere duyurulur. 

Sınava itirazlar ve önemli notlar: 

1.Sınav tarihinden önce adayların ön kayıtta beyan ettikleri puanların elektronik ortama 

(bilgisayar) aktarılmış hali,  bir başka ifadeyle başvuru sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi Web 

sayfasında ve bina duyuru panosunda ilan edilecektir.  

2. Aday ilan edilen bu puanlarını özel yetenek sınavına girmeden önce kontrol etmek 

zorundadır. Aday bilgilerinde yanlışlık olması durumunda aday yetenek sınavına girmeden 

önce itirazını yazılı olarak bizzat kendisi “Sınav Kurulu” na yapmak zorundadır. Başvuru 

listesine sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

3.Sınav puanları sınavın her aşamasından sonra ilan edilecektir. 

4. İlan edilen sınav aşama sonuçlarına adaylarca yapılacak itirazlar, bir sonraki aşama 

başlamadan önce “Sınav Kurulu”na yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. 

Adaylarca ilan edilen sınav aşama sonuçlarına yapılacak itirazlar bir sonraki aşama başlamadan 

önce “Sınav Kurulu’na” yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

5.Sınavın uygulanması esnasında teknik donanım ya da görevlilerden kaynaklanan hataların 

varlığı durumunda, itirazınızı hemen yazılı olarak “Sınav Kuruluna” yapınız. Sınav Kurulu 

adayın kendisinin de bulunacağı ortamda itirazı derhal değerlendirecektir. 

6.Toplu itirazlar kabul edilmeyecektir. 



 

 

7.Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır. 

8.Sınavlara belirtilen gün, yer ve saatte gelmeyen adaylara sonradan sınav hakkı verilmez. 

9.Sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kendi yerine başkasını sınava sokan, sınav 

kurallarına uymayan ve komisyon üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar 

ihraç edilir. Sınavın herhangi bir aşamasında sınavdan ihraç edilen aday sınavın diğer 

aşamalarına da giremez. 

10.Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan aday ve izleyiciler güvenlik güçleri tarafından 

kampüs alanı dışına çıkarılacaktır. 

11.Kesin Sınav Sonuçları ilan edildikten sonra itiraz aday tarafından 48 saat içinde “Sınav 

Kuruluna” yazılı olarak yapılır. Sınav üst kurulu bir gün içerisinde inceler ve karar alır. Alınan 

karar kesin olup adaya yazılı olarak tebliğ edilir. 

12. Belirtilen süre (İlan tarihinden itibaren 48 saat) geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul 

edilmez. 

13. Sınava başvuru yapan adaylar bu SINAV ESASLARI hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

ÖNEMLİ NOT: 2019 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate alınacak ve 

sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı verilmeyecektir. Sınava 

sırasından önce veya sonra girmek isteyen adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Aday ilan 

edilen sırada sınava girmek zorundadır. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ve 

“Antrenörlük Eğitimi” bölümleri için başvuruda bulunan tüm adaylar, koordinasyon 

parkuruna gireceği (kendilerine önceden belirtilen) tarihte, saat 08:30’da Spor Bilimleri 

Fakültesi Spor Salonu önünde hazır bulunacaktır. 

Tüm adaylar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi” belirtilen 

“koordinasyon parkuruna gireceği” gün ve tarihte, Saat 08:30’ da Spor Bilimleri Fakültesi 

Spor salonu önünde hazır bulunacaktır. 

E. YÜRÜRLÜK: 1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi Özel 

Yetenek Sınav Üst Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır. (Sınav Üst Kurulu komisyonu 

sınavla ilgili olarak her türlü değişikliği yapma yetkisine sahiptir.) Yapılan değişiklikler 

adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz edemezler. 

2. Bu esaslar; 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.  



 

 

3. Bu esaslar Senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MAKÜ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KURULLARI 

Sınav Üst Kurulu 

Prof. Dr. Durmuş ACAR 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULAŞ 

Sınav Kurulu 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 

Prof. Dr. Kadir PEPE 

Prof. Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Doç. Dr. Oğuzhan DALKIRAN 

Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN  

Dr. Öğr.  Üyesi Mehmet ULAŞ 

Sınav Alt Kurulu 

Koordinasyon Parkuru 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 

Prof. Dr. Kadir PEPE 

Prof. Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Doç. Dr. Oğuzhan DALKIRAN 

Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN  

Dr. Öğr.  Üyesi Barbaros Serdar ERDOGAN 

Dr. Öğr.  Üyesi Ahmet ŞAHİN 

Dr. Öğr.  Üyesi Mehmet ULAŞ 

            Dr. Öğr. Üyesi Sezgin KORKMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haşim AKGÜL 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Yavuz KARAFİL 

Öğr. Gör. Hamide ÖNAL 

Öğr.  Gör. Esat TOY 

Öğr.  Gör. Soner SİVRİ 

Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRCIK 



 

 

Öğr. Gör. A. Ali KARACA 

Arş. Gör. Mehmet TOKGÖZ 

Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonları 

Atletizm 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Prof.Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Öğr. Gör. Esat TOY 

Öğr. Gör. Mesut HEKİM 

Basketbol 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Dr. Öğr.  Üyesi Mehmet ULAŞ 

Doç. Dr. Oğuzhan DALKIRAN 

Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRCIK 

Futbol 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

            Dr. Öğr. Üyesi Sezgin KORKMAZ 

Öğr.  Gör. Soner SİVRİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haşim AKGÜL 

Arş. Gör. Mehmet TOKGÖZ 

Güreş 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Prof. Dr. Kadir PEPE 

Dr. Öğr.  Üyesi Ahmet ŞAHİN 

Öğr. Gör. Esat TOY 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Yavuz KARAFİL 

Hentbol 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN  

Doç. Dr. Oğuzhan DALKIRAN 

Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRCIK 

Arş. Gör. Mehmet TOKGÖZ 

Voleybol 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Prof. Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Öğr. Gör. Hamide ÖNAL 

Öğr. Gör. A. Ali KARACA 



 

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Yavuz KARAFİL 

            

Yüzme 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Prof. Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Serdar ERDOĞAN 

Öğr. Gör. Esat TOY 

Tenis 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Prof. Dr. Fatma Çelik KAYAPINAR 

Öğr. Gör. Hamide ÖNAL 

Öğr.  Gör. Soner SİVRİ 

Arş. Gör. Mehmet TOKGÖZ 

Diğer Olimpik Spor Branşları 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Cem Sinan ASLAN 

Doç. Dr. Oğuzhan DALKIRAN 

Dr. Öğr.  Üyesi Mehmet Haşim AKGÜL 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Yavuz KARAFİL 

Dr. Öğr.  Üyesi Ahmet ŞAHİN 

Öğr.  Gör. Soner SİVRİ 

Sınav görevlileri 

 

Bilgi işlem 

1 Bilgi işlem personel  

Kameraman 

2 personel 

Sağlık Elemanı 

1 Hemşire 

Güvenlik 

4 Güvenlik Görevlisi 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 1 - BELGELER 

1. MİLLİLİK BELGESİ: 

- İlgili resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür 

Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler (yaş kategorileri) vb. 

gibi millilik kategorisi belirtilen] kişinin fotoğrafının olduğu millilik belgesi 

2. BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ: 

- Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı ( Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise 

İl Müdürlüğü onaylı) 

- Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 maç kâğıdı (fotokopi ise her bir 

maç kâğıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; mahalli lig ve altyapı 

ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir). 

3. YÜZME, ATLETİZM, GÜREŞ, TENİS, MASA TENİSİ  VE DİĞER OLİMPİK 

BRANŞLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA BELGESİ: 

- Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en 

az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı 

- Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği 

4. DİĞER YARIŞMALAR (YURTİÇİ VE DIŞI TURNUVALAR, DENEME VE 

KLASMAN YARIŞMALARI) 

- Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun 

Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği 

- 

5. FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR 

- Her lig seviyesinden başvuran adaylar için; ligde oynadığına dair federasyon veya 

ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) tarafından hazırlanan üst yazı ve onaylı müsabaka 

listesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-2 (BASKETBOL-FUTBOL-HENTBOL-VOLEYBOL) 

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL 

50 

Milli sporcu olmak veya Türkiye 

Basketbol Federasyonu’nun 

(TBF) en üst liginde 5 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek) 

-A Milli takım sporcusu olmak  

-TFF Süper liginde oynamak 

A Milli sporcu olmak veya Türkiye 

Hentbol Federasyonu’nun (THF) en 

üst liginde en az 5 maç oynamış 

olmak (Müsabaka cetveliyle 

belgelemek) 

Milli sporcu olmak veya Türkiye 

Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 

En üst liginde 5 maç oynamış olmak 

(Müsabaka cetveliyle belgelemek) 

45 

TBF liglerinde 5 maç oynamış 

olmak. (Bölgesel ligler hariç) 

(Müsabaka cetveliyle 

belgelemek) 

-A2 milli/ U-21 milli sporcusu olmak  

-TFF 1. Liginde oynamak. 

B ve C milli sporcu olmak veya 

THF liglerinde ve Süper Gençler 

Liginde 5 maç oynamış olmak. 

(Bölgesel ligler hariç) (Müsabaka 

Cetveliyle belgelemek) 

TVF liglerinde 5 maç oynamış 

olmak. (Bölgesel ligler hariç) 

(Müsabaka cetveliyle belgelemek) 

40 

TBF Bölgesel liglerinin final 

müsabakalarında katılmış olmak 

yada Gençler veya Yıldızlar 

Türkiye Şampiyonasına katılmış 

olmak (Müsabaka cetveliyle 

belgelemek) 

-U20-19-18-17 kategorilerinde milli 

sporcu olmak  

-TFF 2. Liginde oynamak 

-Kadın A milli sporcusu olmak 

-TFF Kadınlar 1. Liginde oynamak. 

THF Bölgesel liglerinin final 

Müsabakalarında katılmış olmak ya 

da Gençler veya Yıldızlar Türkiye 

Şampiyonasına katılmış olmak 

(Müsabaka cetveliyle belgelemek) 

TVF Gençler – Yıldızlar Türkiye 

Şampiyonasında katılmış olmak 

veya Plaj voleybol milli olmak 

35 

TBF Bölgesel liglerinde 5 maç 

oynamış olmak veya U18-U16-

U14 yaş kategorilerinde Anadolu 

ve Bölge Şampiyonalarına 

katılmış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek) 

-U16 ve altı kategorilerde milli sporcu 

olmak 

-TFF 3. Liginde oynamak 

-Plaj ve Futsal A Milli sporcusu olmak 

-U21 liginde oynamak 

- Kadın 2. Liginde oynamak 

THF Bölgesel liglerinde 5 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek) 

TVF Bölgesel liglerinde 5 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek)veya Plaj 

voleybol liginde oynamış olmak 

 

 

 

 



 

EK-2 (DEVAMI/BASKETBOL-FUTBOL-HENTBOL-VOLEYBOL) 

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL 

30 Küçükler Türkiye Şampiyonasına 

veya Okullar arası Türkiye 

Şampiyonasına katılmış olmak 

(Müsabaka cetveliyle 

belgelemek) 

-Elit U19 liginde oynamak 

-TFF Bölgesel Amatör Liginde 

oynamak 

- TFF Kadın 3. Liginde oynamak 

-Futsal alt yaş kategorilerinde Milli 

sporcu olmak. 

Küçükler Türkiye Şampiyonasına 

veya Okullar arası Türkiye 

Şampiyonasına katılmış olmak 

(Müsabaka cetveliyle belgelemek) 

Küçükler veya Mini voleybol 

Türkiye Şampiyonasına veya 

Festival Voleyboluna katılmış 

olmak veya Okullar arası Türkiye 

Şampiyonasına katılmış olmak 

(Müsabaka cetveliyle belgelemek) 

25 Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek) 

 

-TFF U17 ve altı elit liglere katılım 

- TFF bölgesel gelişim U19 ve altı 

derece yapan takımlarda oynamak 

 

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek)  

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç 

oynamış olmak (Müsabaka 

cetveliyle belgelemek) veya 1. 

Kademe Antrenör Belgesine sahip 

olmak 

15 Basketbol branşında okullar arası 

il müsabakalarında yarışmış 

olmak 

-Bulunduğu ilin en üst amatör liginde 

oynamış olmak (en az 3 maç 

oynadığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek) 

-TFF bölgesel gelişim U19 ve altı 

kategorilerde Türkiye şampiyonasına 

katılım. 

Hentbol branşında okullar arası il 

müsabakalarında yarışmış olmak 

Voleybol branşında okullar arası il 

müsabakalarında yarışmış olmak 

10 Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını taşımak (3 yıl 

lisanslı Futbol oynamak) 

Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını taşımak 

 

 

 

 

 

 



 

EK-2 (ATLETİZM-GÜREŞ-YÜZME-TENİS-MASA TENİSİ) 

PUAN ATLETİZM GÜREŞ YÜZME TENİS MASA TENİSİ 

50 Milli sporcu olmak veya 

Türkiye rekoru kırmış 

olmak. 

A Milli sporcu olmak Milli sporcu olmak veya 

Türkiye Rekoru Kırmış 

Olmak 

A Milli sporcu olmak 

ATP/WTA sıralamasında ilk 

500’e girmiş olmak. 

TTF sıralamasında ilk 10’a 
girmiş olmak.  

WTA/ATP turnuvalarında 

10 maç oynamış olmak  

Milli Sporcu olmak 

45 Türkiye şampiyonasında 

ilk 8 sporcu arasına yer 

almak veya Süper ligde 

yarışmış olmak. 

B Milli sporcu olmak Bireysel veya 

Kulüplerarası Kış veya 

Yaz Türkiye 

Şampiyonalarında (13+ 

yaş kategorilerinde) A, B 

veya C Finali yüzmüş 

olmak (Bayrak Yarışları 

Dahil) 

B Milli Sporcu olmak. 

ATP/WTA sıralamasında ilk 

1000’e girmiş olmak.  

TTF sıralamasında ilk 30’a 
girmiş olmak. 

TE veya ITF turnuvalarında 

20 maç oynamış olmak. 

 

40 1 lig yarışmalarında ilk 8 

sporcu arasına girmiş 

olmak veya Olimpik veya 

Federasyon deneme 

yarışmalarına 3 kez 

katılmış olmak. 

C Milli Sporcu olmak Okullar arası Gençler veya 

Yıldızlar Türkiye 

Şampiyonaları (Final 

Ayağında) ilk 8’e girmiş 

olmak (bayrak 

yarışmalarında ilk 4’e 

girmiş olmak).  

C Milli sporcu olmak. 

TTF sıralamasında ilk 50’ye 

girmiş olmak. 

TE veya ITF turnuvalarında 
10 maç oynamış olmak. 

Masa Tenisi Süper 

liginde maça çıkmak 

35 Okullar Türkiye 

Şampiyonasında ilk 4 de 

yer almış olmak 

Türkiye Güreş süper 

liginde müsabakaya 

çıkmak 

Bireysel veya 

Kulüplerarası Kış veya 

Yaz Yıldızlar (13-14 

K;15-16 E yaş 

kategorilerinde) Türkiye 

Şampiyonlarında kendi 

yaş grubunda ilk 8’e 

girmiş olmak (Bayrak 

Yarışları Dahil) 

TTF sıralamasında ilk 75’e 
girmiş olmak.  

Okul müsabakalarında 

Türkiye Şampiyonası final 

gruplarında oynamış olmak. 

20 TTF turnuvasında Ana 

Tablo oynamış olmak.  

5 TTF turnuvasında 

şampiyon olmak.  

 

Masa Tenisi 1. liginde 

maça çıkmak 



 

 

EK-2 (ATLETİZM-GÜREŞ-YÜZME-TENİS-MASA TENİSİ) 

PUAN ATLETİZM GÜREŞ YÜZME TENİS MASA TENİSİ 

30 

Atletizm Geliştirme 

Projeleri yarışmalarına 3 kez 

katılmış olmak 

Türkiye Güreş 1. liginde 

müsabakaya çıkmak 

11-12 Yaş Türkiye 

Şampiyonaları Finalleri'nde 

(Yaş Grupları Türkiye 
Şampiyonası, 23 Nisan, 

Olimpik Kulaçlar 

Şampiyonası ve benzeri 
Şampiyonalar) ile Okullar 

Türkiye Şampiyonası 

Küçükler Final ayağında ilk 
8'e girmiş olmak (bayrak 

yarışmalarında ilk 4’e girmiş 

olmak). 

TTF sıralamasında ilk 100’e 

girmiş olmak.  

Okul müsabakalarında 
Türkiye Şampiyonası takım 

listesinde bulunmak.  

10 TTF turnuvasında Ana 
Tablo oynamış olmak.  

1 TTF turnuvasında 

şampiyon olmak.  

Masa Tenisi 2. liginde 

maça çıkmak 

-Türkiye 
şampiyonalarında 

derece elde etmiş olmak. 

(takım veya ferdi fark 
etmez) 

25 

3 farklı il yarışma 

organizasyonuna katılmış 

olmak 

- Okullar Gençler, Yıldızlar, 

Küçükler Grup Müsabakaları 

yarıfinal ayağında ilk 8’e 
girmiş olmak (bayrak 

yarışmalarında ilk 4’e girmiş 

olmak); Ana lig Final 

ayağında ilk 8’e girmiş olmak 

(bayrak yarışmaları dahil). 

TTF sıralamasında ilk 

250’ye girmiş olmak.  

Okul müsabakaları grup 
müsabakalarında oynamış 

olmak.  

5 TTF turnuvasında ana 
tablo oynamış olmak.  

 

Okullar arası 

müsabakalarda iller arası 

turnuvaya katılmış 
olmak. 

20 

 - 3 farklı yarışma 

organizasyonuna katılmış 
olmak. 

TTF sıralamasında ilk 500’e 

girmiş olmak.  

Okul müsabakaları takım 

listelerinde bulunmak.  

1 TTF müsabakasında ana 
tablo oynamış olmak.  

 

10 
Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını taşımak Başvuru şartlarını 

taşımak 

 



 

 

EK-2 (DİĞER BRANŞLAR) 

PUAN DİĞER OLİMPİK 

BRANŞLAR 

50 
İlgili branşta A Milli 

sporcu olmak. 

45 
İlgili branşta B Milli 

sporcu olmak. 

40 
İlgili branşta C Milli 

sporcu olmak. 

35 
İlgili branşın en üst liginde 

mücadele etmek 

30 
İlgili branşta Türkiye 1,2 

ve 3. olmak. 

10 Başvuru şartlarını taşımak 

 

 



 

 

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI KOORDİNASYON PARKURU 

1. İstasyon: Çıkış çizgisinden parkura başladıktan sonra aday 1. İstasyonda cimnastik 

kasasında takla atar, ikinci istasyona geçer. Aday taklayı atarken iki eli kasaya temas etmelidir. 

Aday kasadan takla atarken sırt bölgesinin en az 2/3’ü kasaya temas etmelidir. Nizami taklayı 

atamayan aday tekrar taklaya başlamak için cimnastik kasasının başına döner. 

2. İstasyon: Bu bölümde aday, 2 m aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm 

yüksekliğindeki üç engelin, birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin 

üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren 

aday, engeli kendisi düzeltmek ve istasyonun başından parkura devam etmek zorundadır. 

3. İstasyon: Aday basketbol topu ile slalom çubuklarının arasından basketbol topunu sürerek 

geçer. Aday slalom çubuklarını devirirse, slalom çubuklarından yanlış geçer veya çubuk 

atlarsa, steps (hatalı yürüme) yapar ya da top taşır ise üçüncü istasyonun başına döner. 

4. İstasyon: Aday 3. istasyonu tamamladıktan sonra, aday sol taraftaki dairenin içerisinden 

topu potaya gönderir. Aday topu basket yapamaz ise aynı yerden basket yapana kadar atış 

yapar. Aday basketi yaptıktan sonra topu alır sağ tarafındaki dairenin içerisinden topu potaya 

gönderir. Aday topu basket yapana kadar topu potaya gönderir. Aday basketi yaptıktan sonra 

topu alır ve 3. İstasyona başlamadan önceki topu almış olduğu sepete bırakır ve diğer istasyona 

geçer. Top her hangi bir sebeple sepet dışına çıkarsa geriye dönüp aday topu sepete tekrar 

koymalıdır. 

5. İstasyon. Bu istasyonda aday yan yana konmuş iki adet kedi merdivenin iç kısımlarına 

basarak istasyonu tamamlar. Aday her kareye basmak zorundadır. Sağ sol veya sol sağ yaparak 

toplamda 20 kareye basmak zorundadır. Aday herhangi bir kareye basmadan geçerse istasyon 

başına geri döner ve baştan tekrar yapar.  

6. İstasyon: Bu istasyonda aday futbol topu ile karşılıklı iki huninin arasının orta noktasında 

olan topu alır, topu ayağıyla sürerek 8 çizer. Aday topu aldığı noktadaki dairenin içerisine 

bırakır ve diğer istasyona geçer.  

7. İstasyon: Bu istasyonda aday yerden yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki çemberin içerisine 

belirli bir mesafeden manşet vuruşu ile topu geçirmeye çalışır. Aday sepetin içerisinde 

bulunan dört (4) adet voleybol topunun en az iki (2) tanesini geçirir geçirmez diğer istasyona 

geçer. Bu istasyonda aday iki isabet kaydedemez ise 4 topuda atış denemesi yapar. Aday 4 

topta da iki atış başarısı elde edemez ise bile diğer istasyona geçer. (Not: Bu istasyonda aday 

süreden kazanmak için manşet atış dışında kendine avantaj sağlayacak her hangi başka bir 

vuruş yapar ise yaptığı vuruş kadar ilave top atma cezası verilir).  

8. İstasyon: Aday belirli bir mesafeden duvara hentbol topu ile atış yapar topu duvara 

çarptırdıktan sonra yere düşmeden en az üç (3) defa tutması gerekmektedir. Eğer aday topu 

düşürür ise o atışı tekrarlar ve üç sayısına ulaşır ulaşmaz diğer istasyona geçer. 

 

9. İstasyon: Aday bu istasyonda üç farklı renkli kovadan oluşan (kırmızı, sarı, mavi) altı adet 

kovada bulunan üç adet topun yerlerini değiştirir. Kırmızı kovada ki top, yine boş olan diğer 



 

 

kırmızı kovaya, sarı kovada olan top boş olan diğer sarı kovaya ve mavi kovadaki top boş olan 

diğer mavi kovaya aktarılır ve istasyon tamamlanır.  

10. İstasyon:  Aday bu istasyonda belirli bir yükseklikteki filenin üstünden tek el ile en az üç 

defa squash topunu atıp tutmamalıdır. Aday bu istasyonda sol eliyle attığı topu filenin diğer 

tarafından sağ eliyle tutmalıdır ya da tam tersi el kombinasyonu ile atma ve tutma işlemini 

yapmalıdır. Her atıp tutma bir sayıdır ve üç sayıya tamamlamalıdır. Aday topu tutamaz ise ya 

da iki eliyle tutarsa kaldığı sayıdan ve yerden tekrar atıp-tutar ve üç sayıya ulaşmayı hedefler.  

11. İstasyon: Sprintle aday parkuru bitirir. 

NOT: Parkur görseli şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Şekil 1. Koordinasyon Parkuru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOORDİNASYON PARKURU DERECE VE PUAN DAĞILIMLARI 

 

ERKEKLER  KADINLAR 

DERECE 

 (SANİYE) 

Öğretmenlik 

Puan 

Antrenörlük 

Puan 
DERECE 

(SANİYE) 

Öğretmenlik 

Puan 

Antrenörlük 

Puan 

50 100      50,00 60 100 50,00 

51 96,08      48,04 61 96,72 48,36 

52 92,31      46,16 62 93,55 46,78 

53 88,68      44,34 63 90,48 45,24 

54 85,19      42,60 64 87,5 43,75 

55 81,82      40,91 65 84,62 42,31 

56 78,57      39,28 66 81,82 40,91 

57 75,44      37,72 67 79,1 39,55 

58 72,41      36,21 68 76,47 38,24 

59 69,49      34,74 69 73,91 36,96 

60 66,67      33,34 70 71,43 35,72 

61 63,93      31,97 71 69,01 34,51 

62 61,29      30,65 72 66,67 33,34 

63 58,73      29,37 73 64,38 32,19 

64 56,25      28,13 74 62,16 31,08 

65 53,85      26,93 75 60 30,00 

66 51,52      25,76 76 57,89 28,95 

67 49,25      24,63 77 55,84 27,92 

68 47,06      23,53 78 53,85 26,93 

69 44,93      22,47 79 51,9 25,95 

70 42,86      21,43 80 50 25,00 

71 40,85      20,43 81 48,15 24,08 

72 38,89      19,45 82 46,34 23,17 

73 36,99      18,50 83 44,58 22,29 

74 35,14      17,57 84 42,86 21,43 

75 33,33      16,67 85 41,18 20,59 

76 31,58      15,79 86 39,53 19,77 

77 29,87      14,94 87 37,93 18,97 

78 28,21      14,11 88 36,36 18,18 

79 26,58      13,29 89 34,83 17,42 

80 25      12,50 90 33,33 16,67 

81 23,46      11,73 91 31,87 15,94 

82 21,95      10,98 92 30,43 15,22 

83 20,48      10,24 93 29,03 14,52 

84 19,05       9,53 94 27,66 13,83 

85 17,65       8,83 95 26,32 13,16 

86 16,28       8,14 96 25 12,50 

87 14,94       7,47 97 23,71 11,86 

88 13,64       6,82 98 22,45 11,23 

89 12,36       6,18 99 21,21 10,61 



 

 

90 11,11       5,56  100 20              10,00 

91 9,89       4,95 101 18,81               9,41 

92 8,7       4,35 102 17,65               8,83 

93 7,53       3,77 103 16,5               8,25 

94 6,38       3,19 104 15,38               7,69 

95 5,26       2,63 105 14,29               7,15 

96 4,17       2,09 106 13,21               6,61 

97 3,09       1,55 107 12,15               6,08 

98 2,04       1,02 108 11,11               5,56 

99 1,01        ,51 109 10,09               5,05 

100 0        ,00 110 9,09               4,55 

.    111 8,11               4,06 

.    112 7,14               3,57 

.    113 6,19               3,10 

.    114 5,26               2,63 

.    115 4,35               2,18 

.    116 3,45               1,73 

.    117 2,56               1,28 

.    118 1,69                ,85 

.    119 0,84                ,42 

.    120 0                ,00 

 

 

NOT: 0,5 ve üstü değerler bir üst puana tamamlanır. 

 

 

SPOR BİLİMLERİ DEKANLIĞI 


