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Sevgili Adaylar, 

 

Üniversiteler, bilgi üretiminin üst 

seviyede olduğu bir yer olarak, ülkemizin 

gelecek nesillerini yetiştirmede bir kurumsal 

yapı olarak önem arz etmektedir.  Bunun 

yanında genç nesillerin beden ve ruh sağlığı 

yerinde çağdaş bir toplum oluşturabilmesi 

için, üniversiteli olmada bireysel yetenekleri 

artırmaları, bilimsel bir düşünce yapısına sahip 

olarak yetiştirilmelerine özen gösterilmelidir. 

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin amacı, eğitim-öğretim, araştırma 

ve uygulamalarıyla, Beden Eğitimi ve Spor alanında İnsan Kaynakları yetiştirerek, 

toplumumuzun sağlıklı olmasına katkı sağlamaktır.  

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor 

Yöneticisi, Antrenör ve Rekreasyon uzmanları yetiştirmek amacıyla, şeffaf ve 

hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde yapılacak olan “On-line Özel Yetenek Sınav” sistemi 

ile öğrenci alınacaktır. Nitelikli bir eğitim-öğretim süreci sonunda mezunlarımız, spor 

sektöründe öğretmen, rekreasyon, antrenör ve yönetici gibi birçok alanında kendileri için 

istihdam şansını oluşturmuş olacaklardır. Aynı zamanda mezunlarımız, sporun sevilmesi 

ve yaygınlaştırılmasında, sağlıklı bir toplum oluşturmada, yetenekli gençlerin spora 

kazandırılması ve yetiştirilmesinde, birçok spor branşında teknik sorumluluklar almada 

önemli görevler üstleneceklerdir.  

Bölgemize, ülkemize ve dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek, bilimsel 

referansları temel düstur edinen,  gücünü ve enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok 

değerli gençleri üniversitemizde görmek istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

                                                                Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 

                                                                                 REKTÖR 
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ÖNSÖZ 

Ülkemizin spor alanında, sporcu eğitimcileri yetiştirmenin yanında, toplumun sağlıklı 

kalabilmesi için de spor uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Bu ihtiyacı karşılamak ise spor eğitimini bilen bu konuda yetişmiş 

eğitimli insan gücüyle mümkündür. Bu amaçla yetiştirilecek spor alanındaki 

akademik elemanlar,  tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu görevi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul veya Spor Bilimleri Fakülteleri 

yapmaktadır. 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) ülkemizin 

doğusunda gerek altyapı gerekse yetişmiş öğretim elemanı ile bölgesinin en donanımlı spor 

eğitim kurumu olarak göze çarpmaktadır. 24. dönem mezunlarını bu yıl vererek, bölgenin en eski 

ve güçlü akademik yapısı ile dikkat çekmektedir. Fakültemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere 

toplam 4 bölüm yer almaktadır.  

Değerli adaylar, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, Fırat Üniversitesi SBF Özel Yetenek 

Sınavımız on-line sistem olarak hazırlanmıştır. Bu özelliği ile Türkiye’de bu alanda ilk 

uygulamalardan sayılmaktadır.  Bu sınav sisteminde adayların sınav merkezine gelmeden sınav 

ile ilgili tüm işlemlerini on-line sistemle başvurusunu yapmasını ve adayların takibine açık 

internet web ortamı sunmaktadır.  

Değerli adaylar; Fakültemiz eğitim programlarını başarı ile tamamlamak hem fiziksel hem 

de zihinsel yeteneği gerektirmektedir. Bu amaçla sınav sistemimizde; spor özgeçmiş 

beyanlarınız,  sportif ve fiziksel performansınız, objektif olarak oldukça açık ve somut bir şekilde 

özel yetenek spor puanı (ÖYSP) olarak değerlendirilecektir. TYT ve orta öğretim başarı 

puanlarınız (OBP) ise zihinsel yeteneğin göstergesi olarak değerlendirilecektir. Sınav başvurusu 

ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin doğruluğu” ile ilgili 

beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Spor Genel Müdürlüğü (SGM) vs.) aracılığıyla 

araştırılacaktır. Ayrıca sınav sistemimize engelli adaylar da kendi kategorilerinde başvuru 

yapacaklardır.   

SBF Özel Yetenek on-line sınav sistemine ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği “Fırat 

Üniversitesi SBF 2020 Sınav Kılavuzu” nu dikkatle okumanız ve sınav sistemi hakkında bilgi 

sahibi olmanız, başarınıza katkı sağlayacaktır. Sınavın on-line yapılmasında hazırlık süreci ve 

uygulamasında özveri ile çalışan Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi ve Fakültemiz akademik ve 

idari personeline teşekkür ediyor, Fakültemizi tercih edecek olan siz değerli adaylara başarı 

dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Yüksel SAVUCU 

 Spor Bilimleri Fakültesi  

              Dekanı 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (SBF) HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

 

Spor Bilimleri Fakültemiz, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bir 

bölüm olarak, 1992 yılında "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü" adı altında eğitim-öğretim 

başlamıştır. 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 1997 

yılında Resmi Gazete’nin 23039 sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca,  Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak, 26 Ağustos 2014 tarihli 29100 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan 2014/6728 sayılı bakanlar kurulu kararı ile de “Spor Bilimleri 

Fakültesi” olarak yeniden yapılanmıştır.  

 Misyonumuz: 

 Fakültemizin misyonu, öğrencilerimize yüksek kalitede eğitim-öğretim 

sağlamak, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak, toplumumuzun yaşam 

kalitesini yükseltmek için liderlik etmektir. Çağdaşlığın gereği olan başarı şartlarını 

kavramış eğitimciler olarak yetişmelerini sağlamak için gerekli yöntemleri bulmak, 

uygulamak ve geliştirmektir.   

Fakülte Bölümleri:  

Fırat Üniversitesi SBF bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Eğitimi Bölümü olmak üzere 

4 bölüm mevcuttur. Fakültemizde eğitim-öğretim süresi 8 yarıyıldır. Öğretim dili 

Türkçedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Öğretim 
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programı devam etmekte olup, 2009- 2011 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle de, Spor 

Yöneticiliği II. Öğretimi ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretimi açılarak 

öğrenci alımı başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Spor 

Yöneticiliği Bölümüne öğrenci alımı, Merkezi yerleştirme Sınavı ile başlamıştır. 

Rekreasyon Bölümüne 2015-2016 Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.  

Akademik Kadro: 

Fakültemizde 2020 yılı itibariyle; 7 Profesör, 14 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 1 

Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 akademik kadro 

bulunmaktadır.  

Salon ve Derslikler:  

Fakültemizde, 14 adet derslik ile birlikte, uygulamalı dersler için yapılmış Masaj 

Salonu, Masa Tenisi Salonu, Futbol Çim Saha, Sentetik Futbol Sahası,  Atletizm Pisti, 

Çok Amaçlı Spor Salonu, Aletli Jimnastik Salonu, Step-Aerobik Salonu, Kondisyon 

Salonu ve Tenis Kortları bulunmaktadır. Fakültemizde Dağcılık, Tenis, Kayak, Yüzme, 

Halk Oyunları, Boks, Kamp ve Doğa Yürüyüşleri gibi etkinlikler bulunmaktadır. Bunun 

yanında, birçok branşta Üniversitemizi temsil edecek takımlar ile faaliyetler 

sürdürülmektedir. 

 

 

 

İdari Kadro: 

Fakültemiz 2019 yılı itibariyle;  Fakülte sekreteri, bölüm şefi, dekan sekreteri, 2 

idari işler, mali işler, satın alma, ayniyat, 3 bölüm sekreteri, iç hizmetler, 5 hizmet 

elemanı personeli olmak üzere toplam 17 idari personelle görev yapmaktadır.  
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Fırat Üniversitesi SBF Akademik Personel Sayıları 

 

Öğretim 

Üyesi 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 

Bölümü 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Bölümü 

Spor 

Yöneticiliği 

Bölümü 

Rekreasyon 

Eğitimi 

Bölümü 

 

 

TOPLAM 

Profesör 2 4 1 - 7 

Doçent 5 2 4 3 14 

Dr. Öğr. Üyesi - 1 - - 1 

Öğr. Görevlisi - - - 1 1 

Arş. Görevlisi 1 2 2 1 6 

Toplam  8 9 7 5 29 

 

Fırat Üniversitesi, SBF 2019-2020 Öğretim Yılı İtibari ile Öğrenci Sayıları 

BÖLÜM KIZ ERKEK TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 45 124 169 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim) 100 239 339 

Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim) 90 360 450 

Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim) 91 250 341 

TOPLAM 326 973 1299 

 

BÖLÜMLER  

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı; bilimin evrenselliğine 

inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke 

edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini 

iyi bilen, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişki yararlarını anlayabilen, bilimsel 

ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya 

aktarabilen, derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip, 

yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını 

karşılayabilen, lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı 

yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da 

araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 

yetiştirmektir.  
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları; 

• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni 

olarak, 

• Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federasyonlardan 

Antrenörlük belgesi alarak, Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, 

Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, 

• Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden 

Eğitimi ve Spor Programlarında Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler. 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı; takım sporları veya bireysel sporların 

farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve 

güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner 

çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip 

edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene 

edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, 

araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma 

birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) yetiştirmektir. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;  

• Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,  Eğitim 

Dairesi, Federasyonlar vb.) ve Özerk Federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,  

• Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi 

olarak,  

• Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında 

öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

Spor Yöneticiliği Bölümü; spor sektörüne yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla 

birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet 

verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
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Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, spor sektöründe büyük ihtiyaç olan yöneticileri 

yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında öğrenim 

ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor 

tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal 

yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, turizm sektöründe; turistik 

otel, motel ve tesislerinde amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, değişik düzeyde 

yönetici olarak, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel 

yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin 

organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilmektedirler.    

Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, 

programında hukuk, işletme, ekonomi yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve 

konulara yer vermektedir. 

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;  

• Spor Genel Müdürlüğü  

• İl ve İlçe Müdürlükleri 

• Üniversitelerde  

• Kamu kurum ve kuruluşlarının spor birimlerinde  

• Yerel yönetimlerde   

• Spor Federasyonlarında 

• Spor kulüplerinde 

• Sivil Toplum Kuruluşlarında 

• Özel spor işletmelerinde  

• Spor Pazarlaması şirketlerinde 

• Medya-İletişim kurumlarında  

• Spor Endüstrisinde Ürün ve Hizmet sektöründe istihdam edilebilirler. 

* Fakültemiz Spor Yöneticiliği bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemi 

(ÖSYM) ile öğrenci kabul etmektedir. Bu yerleştirme işleminde TYT puanı esas 

alınmaktadır. 

REKREASYON BÖLÜMÜ  

Rekreasyon Bölümü’nün temel amacı fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest 

zaman ve rekreatif hizmetlerin geliştirilmesi, yönetilmesi ve bu hizmetlerin farklı 

konumdaki birey ve gruplara sunulmasında görev alacak insan kaynağının 

yetiştirilmesidir. Bunun yanında sosyal ve entelektüel beklentilerini planlamak isteyen 

bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına 
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ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının 

kazandırılması arzulanmaktadır.  

Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini 

birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini 

başarıyla tamamlayan öğrenciler seçtiği bilim dalına ilişkin olarak Uzman statüsü 

kazanacaktır (Örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon ve 

Fitness Yönetimi uzmanı” gibi). Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları 

uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları bölümün öncelikli amaçlarındandır. 

Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin kanıt oluşturan sertifika 

programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Özerk 

Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği 

yürütülmektedir. 

Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilerin;  

• Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreatif ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği etkinlikleri sunabilme becerilerini geliştirme,  

• Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara 

karar verebilme, planlanma, uygulama ve sonuçlandırabilme becerilerini geliştirme ve 

niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir; 

Rekreasyon Bölümünden Mezunları;  

• Turizm alanında;  

• Su sporları rekreasyon aktivitelerinde,  

• Kara sporları rekreasyon aktivitelerinde,  

• Sosyo-Kültürel rekreasyon aktivitelerinde (halk oyunları, dans, müzik, 

festival, sergi vb. gibi),  

• Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktivitelerinde,  

• Çocuk rekreasyon aktivitelerinde,  

• İş Sektörlerinde (Sanayi),  

• Yerel yönetimlerde (Belediyeler),  

• Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları),  

• Üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebilirler.  
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SBF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ 

• BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:  

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 28 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi SBF WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/)  üzerinden on-line olarak yapılacaktır.  

• ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI  

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,  

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet 

belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).  

3. 2019 yılı veya 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Testi 

(TYT) Spor Lisesi çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri için en az 150.00 puan 

alınmış olması gerekir. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak diğer adayların Temel 

Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuracak 

diğer adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının ise en az 160.00 puan olması 

gerekir. 

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2020 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru 

yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000’inci (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu sınav ÖSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak 

hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava 

yansıtılacaktır (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ÖSYM tarafından 

başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin 

direktifleri dikkate alınır). 

5. YKS sınavı TYT puanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra başvuru yapan “Spor Lisesi 

çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri için en az 150.00 puan, Antrenörlük 

Eğitimi bölümüne başvuran diğer adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 

200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuran diğer adayların ise Temel Yetenek Testi 

(TYT) puanlarının en az 160.00 puan olması şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve 

değerlendirme yapıldıktan sonra sisteme dâhil edilecektir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların “TYT’de ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde 

yer almış olmaları” şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve adayların TYT puanları 

sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını 

taşıyıp taşımadıkları değerlendirildikten sonra sisteme dâhil edilecektir. 

6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak. 

7. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve 

teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel 

teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
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problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan 

işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü 

bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir). 

8. Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) 

ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan 

yaygın gelişimsel bozukluklar)] 2020 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olanlar, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru 

yapabilirler. Engelli adaylar kılavuzda belirtilen formül kullanılmadan kendi aralarında 

yapılacak ayrı bir değerlendirme sınavı sonunda belirlenecektir. Bununla birlikte özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartı engelli 

adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 

öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en 

düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sporcu lisansına sahip 

engelli adaylar, lisanslı spor yaptıkları yıllara göre (belgelemek şartıyla) komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. Engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili 

tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için, engel durumlarını dikkate almaları 

yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken 

üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi 

almaları yararlarına olacaktır. 

9. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.  

10. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin 

kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya 

Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara 

bu kural uygulanmayacaktır.  

 

• İSTENECEK BELGELER 

1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, 

bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday 

tarafından imzalanacak olan başvuru formu),  

2. Lise diploması fotokopisi   

3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),  

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

5. 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi fotokopisi,  

6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu 

Okul Müdürlüğü tarafından onaylı),  

7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,  

8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif 

faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü 

(SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu 

Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sbf.firat.edu.tr/) sayfamızdan “2020 SBF 

Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.  

 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sbf.firat.edu.tr/
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• ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  

Spor Bilimleri Fakültesine (SBF), 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği (I. Öğretim) ile Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon (I. ve II. Öğretim) 

Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıda Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

SBF Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı  

Bölümler Öğrenim 

Süresi 

 

Kontenjanlar 

 

Açıklama 

Engelli 

Kontenjanı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  4 yıl  

40  

22 Erkek  - 14 Kız  

4 (2 Erkek 

2 Kız) 

Antrenörlük Eğitimi   4 yıl  

50 

27 Erkek  - 18 Kız  

5 (3 Erkek 

2 Kız) 

Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim)  4 yıl  

40 22 Erkek  - 14 Kız  4 (2 Erkek 

2 Kız) 

Rekreasyon Bölümü  4 yıl  

50 

27 Erkek  - 18 Kız  

5 (3 Erkek 

2 Kız) 

Rekreasyon Bölümü (II. Öğretim)  4 yıl  

40  

22 Erkek  - 14 Kız  

4 (2 Erkek 

2 Kız) 

Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim)  4 yıl  *ÖSYM yerleştirme sistemi ile yapılmaktadır.  

Genel Toplam 
         220                   132 Erkek - 88 Kız   

 

*Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar ÖSYM ile öğrenci kabul etmektedir.   

 

• Adaylar Fakültemiz Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine veya 

hepsine birden müracaat edebilirler. 

• Adaylar, ön kayıttan sonra hiçbir şekilde Bölüm değişikliği yapamazlar.  

• Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  

• Engelli kontenjanını boş kalması durumunda cinsiyet ayrımı yapılmadan kontenjanlar 

genel kontenjana aktarılacaktır.  

 

• SINAV BİLGİLENDİRMESİ  

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları:  

• WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak 

kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 01 Eylül 2020 

Salı günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi-

23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı 

adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.  

• Bu tarihten (01 Eylül 2020) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak 

gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.   
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• 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.  

• Adaylar spor öz geçmiş puan tablolarını inceleyerek öncelikli hangi bölüme girebilme şansı 

var ise o bölüm tercihini öncelikli olarak seçmelidir. Örneğin; Rekreasyon bölümü için tercih 

yapacak adayların, Rekreasyon Puan Tablosundan seçimini yapması doğru bir seçim 

olacaktır.    

• 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı 

puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı 

programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu 

kural uygulanmayacaktır.  

• Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı 

bilgi ve değerlendirmelere Fırat SBF 2020 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav 

kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler.  

• Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin 

doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor 

Federasyonları, ÖSYM, GSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır. Adaylardan 

istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde, bu 

adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak 

ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.  

• Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 07 Eylül 2020 Pazartesi günü, spor öz geçmiş 

beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.  

• Spor Özgeçmiş puanlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi; 09 Eylül 2020 Çarşamba 

günü saat 17:00’a kadar kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları görüşerek karara 

bağladıktan sonra adaylara bildirilir.  

• 2020-2021 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, TYT Puanı, Ortaöğretim Başarı (OBP) 

ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri-YP (asıl ve 

yedek) 11 Eylül 2020 Cuma günü yapılacak ve ilgili web başvuru sayfasından ilan 

edilecektir.  

• Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir.  

 

 

ÖĞRETMENLİK VE ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

Futbol  

Özel 
Yetenek 

Sınav Puanı 
(ÖYSP) 

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak  100  

Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak  100  

Türkiye Kupasında final oynamış olmak  100  
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Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir 

sezona ait 5 maç cetveli)  
95  

Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak  95  

U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak  95  

U14, U15 veya U16 Milli olmak   90  

Ordu Milli olmak  90  

Erkekler 1. liginde lisanslı sporcu olmak  (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona 

ait 5 maç cetveli)  
90  

Kulüp ve Okul takımlarında Dünya veya Avrupa şampiyonasına katılmış olmak 80 

Erkekler 2. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli)  
80  

Erkekler 3. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli)  
70  

Erkekler U18 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi Türkiye Finallerinde oynamış 

olmak  

60  

Futsal branşında Türkiye şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak  60  

Kadınlar U17 Ligi Türkiye Şampiyonasında oynamış olmak  60  

Kadınlar U15, U16 veya U17 Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç 

cetveli)  

60  

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olma  60  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

Erkekler U18, U19 U21, Bölgesel Gençlik Geliştirme Liginde, Deplasmanlı Gençler 

Liginde veya Bölgesel Amatör Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli)  
50  

Erkekler Süper Lig veya 1. lig kategorilerinin A2 liginde Oynamış Olmak 

(Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
50  

Erkekler U14, U15 veya U16, U 17 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri veya 

Akademi Liglerinde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli)  
50  

Kadınlar 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç cetveli)  
50  

Kulüp veya Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak   50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

Kadınlar 2. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç cetveli) 

30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20 

Kadınlar 3. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 2 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç cetveli)  
20  

2. lig veya 3. ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak 

(Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
20  

Futsal Liglerinde lisanslı sporcu olmak (en az 3 yıl)  10  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak  10  

Plaj Futbolu Liglerinde lisanslı sporcu olmak  10  
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Basketbol, Hentbol, Voleybol 

Özel 
Yetenek 

Sınav Puanı 
(ÖYSP) 

A Milli olmak  100  

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans 

ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
95  

Genç milli olmak  90  

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
85  

Yıldız Milli olmak  85  

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 70 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
70  

Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)   
60  

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak  60  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

Büyükler kategorisinde Beşinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli)  
40  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10  

   

 

Kick Boks, Güreş, Judo, Boks, Taekwondo, Karate, Muay thai, Bilek Güreşi  
Özel Yetenek 
Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak  100 

B Milli olmak (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 95 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  85 

C Milli olmak (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 80 

Genç milli olmak (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 80 

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak  

80 

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında 

ilk 3'e girmiş olmak  

80 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel 

turnuvalar hariç) 

 75 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak  75 

Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel 

turnuvalar hariç) 

75 

Türkiye (Avrupa, Açık, Uluslararası) Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 
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Yıldız Milli olmak (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 70  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak           60  

Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak (özel 

turnuvalar hariç) 

  60  

Büyükler ve Gençler kategorilerinde kulüpler veya okullar arası Türkiye 

şampiyonasına katılmış olmak (özel turnuvalar dâhil)   

50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10  

 

  

Yüzme, Kayak, Tenis. Okçuluk, Jimnastik, Atletizm, Badminton, Masa 

Tenisi 

Özel Yetenek 
Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak  (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 100  

B Milli olmak  (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 95  

Genç Milli olmak (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 95  

C Milli olmak  (En az 10 ülkenin katılımının olduğu) 90 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak (Milli olma şartı 

aranır) 

90 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak  90  

Yıldız Milli olmak  90 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  90 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak  90 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  90 

Liseler arası Türkiye Şampiyonasında Birinci olmak  80  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Türkiye rekoru kırmış olmak  80  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak   70  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına 

katılmış olmak  

70  

Okul Sporlarında Birinci olmak  60  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak  10  
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Buz Hokeyi, Plaj Voleybolu, Su Topu, Triatlon  
Özel Yetenek 
Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak  80  

Türkiye kupasında final oynamak  75  

Genç milli olmak  70  

Ümit milli olmak  70  

Yıldız Milli olmak  65  

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  55  

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl)  50  

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak  50  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl)  40  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak  40  

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl)  30  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak  10  

  

  

 Binicilik, Bisiklet, Buz pateni, Dağcılık, Halter, Kano, Kürek, Modern 

Pentatlon, Oryantiring, Scuba Diving, Sörf, Sualtı Sporları, Yelken  

Özel Yetenek 
Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak  80  

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 

girmiş olmak  
80  

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak  80  

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak  80  

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  75  

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak  70  

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  65  

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  65  

Genç milli olmak  65  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  65  

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  65  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  55  

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  55  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  55  

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak  55  
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ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  50  

Yıldız milli olmak  50  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  50  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak  40  

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  40  

Yıldızlar kategorisinde, Balkan Şampiyonasına katılmış olmak   35  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası, Türkiye şampiyonasına 

katılmış olmak (en az 3 maç oynamış olmak)  
15  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10  

  

  

Eskrim, Halk Oyunları, Rafting, Sportif Tırmanış  
Özel Yetenek 
Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak  60  

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak  

60  

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak  60  

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak  55  

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak  55  

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  55  

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak  55  

Genç milli olmak  50  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  45  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  40  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  40  

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  40  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  35  

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  35  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  35  

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak  35  

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  30  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

Yıldız milli olmak  30  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  30  
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Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak  30  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  25  

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  25  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak  20  

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına 

katılmış olmak (en az 3 maç oynamış olmak)  
15  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10  

  

 

 

Beyzbol, Kriket, Korfbol, Korumalı Futbol, Rugby, Softbol 

Özel 

Yetenek Sınav 

Puanı (ÖYSP) 

A Milli olmak 40 

Büyükler kategorisinde en üst ligde oynamak (en az 2 yıl) 40 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Genç milli olmak 30 

İkinci sıradaki ligde oynamış olmak (en az 2 yıl) 30 

Türkiye kupasında final oynamak 30 

Ümit milli olmak 30 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 25 

Yıldız Milli olmak 25 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

Üçüncü sıradaki ligde oynamış olmak (en az 2 yıl) 20 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15 

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak  10  

Aikido, Atıcılık, Bilardo, Bocce, Bowling, Dart, Golf, Hava Sporları, Çim Hokeyi, 

Motor Sporları, Squash, Wushu, Satranç 

Özel Yetenek 

Sınav Puanı 

(ÖYSP) 

A Milli olmak 90 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak 
80 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

Genç milli olmak 45 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 45 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 
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REKREASYON BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI SPORCU ÖZGEÇMİŞİ  

DEĞERLENDİRME TABLOLARI  

Su Sporları, Yüzme, Sualtı Dalış, Kürek, Yelken, Cankurtaranlık, Su Topu, 

Sualtı Sporları, Plaj Voleybolu, Plaj Hentbolu, Plaj Futbolu, Kış Sporları, 

Kayak, Buz Pateni, Doğa Sporları, Dağcılık, Kampçılık, İzcilik, Mağaracılık, 

Trekking, Dağ Bisikleti, Rafting, Paintball, Orientring, Triatlon, Sportif 

Tırmanış, Hava Sporları, Herkes İçin Spor, Fotoğrafçılık, Bocce, Dart, Bilardo, 

Bowling, Okçuluk, Atıcılık, Binicilik, Yoga, Aerobik, Step, Fitness, Masaj, 

Tenis, Jimnastik, Sportif Ritmik Jimnastik, Gösteri Jimnastiği, Artistik 

Jimnastik, Geleneksel Danslar, Modern Danslar, Latin Dansları, Sörf, Halk 

oyunları  

 

  

Rekreasyon  
Özel  

Yetenek  
Sınav Puanı  

(ÖYSP)  

Devlet Halk Danslarında oynamış olmak  100  

Devlet Sinema ve Tiyatrolarında oynamış olmak  100  

Devlet korosu ve müziği topluluklarında yer almış olmak  100  

A Milli olmak  100  

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 

girmiş olmak  
100  

Milli takım düzeyinde Antrenör olmak  100  

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak  90  

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  90  

4. kademe Antrenörlük belgesi olmak  90  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  90  

Özel halk oyunları (3yıllık lisans tescili olmak)  80  

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak  80  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldız milli olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 35 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 35 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 35 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 30 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 

(en az 3 maç oynamış olmak) 
15 

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak  10  
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Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Genç milli olmak  80  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

3. kademe Antrenörlük belgesi olmak  80  

Yıldız milli olmak  80  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Milli hakemlik belgesine sahip olmak  80  

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak  75  

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak  75  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak  75  

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak  70  

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak   70  

Millilik unvanı olmadan en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış 

olmak  

60  

2. kademe Antrenörlük belgesi olmak  60  

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış 

olmak  

60  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

1. kademe Antrenörlük belgesi olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

Hakemlik belgesine sahip olmak  20  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10  

 

 

Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Atletizm, Güreş, Judo, Boks, 

Taekwondo, Karate, Kick Boks, Badminton, Masa Tenisi, Buz Hokeyi, Halter, 

Modern Pentatlon, Eskrim, Beyzbol, Kriket, Korfbol, Korumalı Futbol, 

Rugby, Softbol, Aikido, Bilek Güreşi, Golf, Cim Hokeyi, Motor Sporları, Muay 

Thai, Squash, Wushu, Satranç  

   

Rekreasyon 

Branş Puanı  

5. kademe Antrenörlük belgesi olmak  100  

A Milli olmak  100  
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Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 

girmiş olmak  
100  

Milli takım düzeyinde Antrenör olmak  100  

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak  90  

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  90  

4. kademe Antrenörlük belgesi olmak  90  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  90  

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak  80  

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Genç milli olmak  80  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

3. kademe Antrenörlük belgesi olmak  80  

Yıldız milli olmak  80  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  80  

Milli hakemlik belgesine sahip olmak  80  

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak  75  

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak  75  

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak  75 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  70  

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak  70  

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  70  

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak   70  

2. kademe Antrenörlük belgesi olmak  60  

Büyükler veya Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına 

katılmış olmak  

60  

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  50  

En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak  40  

1. kademe Antrenörlük belgesi olmak  40  

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  30  

En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  20  

Hakemlik belgesine sahip olmak  20  

Okul takımlarında veya kulüplerde lisanslı sporcu olmak 10 
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 • SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

• Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş 

belgeler geçerli değildir (Futbol hariç).  

• Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.  

• Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı 

dereceyi gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi 

zorunludur.  

• Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığını ve yaptığı dereceyi Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerinde onaylatarak aslının getirmesi zorunludur  

• İlk defa sporcu lisansına sahip olanların 01 Ocak 2020 tarihinden sonra aldıkları sporcu 

lisansları geçersiz kabul edilir.  

• Tüm branşlarda adaylar 2012-2013 sezonu dâhil olmak üzere, 2012 sezonundan 

sonrası yıllardaki sporcu lisansı ve müsabaka cetvelleri hesaplamaya dâhildir. 2012 

sezon öncesi ligde sporcunun oynadığı müsabaka cetvelleri ve lisansı geçerli 

sayılmayacaktır.  

• Aday farklı branşlarda, farklı yıllara ait sporcu lisansına sahip ise oynamış olduğu 

kategorilerde 2012-2013 sezonu dâhil olmak üzere sonraki yıllardaki lisans süreleri 

geçerli sayılır. Her aday beyan ettiği spor branşı üzerinden değerlendirilecektir 

(Örneğin; başvuru yapan aday 3 yıl basketbol lisansı ve 2 yıl yüzme sporcu 

lisansına sahipse, aday en yüksek sporcu lisansı (3 yıl basketbol) üzerinden 

değerlendirmeye alınacaktır). 

• Kadınlar futbol branşından müracaat eden adaylar en az 2 yıllık sporcu lisansına sahip 

olmalı ve 5 maç cetvelini ibraz etmelidir.  

• Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini 

aşması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru 

dosyasına eklemelidir.   

• Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır.  

• Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav jürisini yanıltıcı belge veren 

adaylara adli işlem başlatılacaktır.  

MİLLİLİK BELGESİ:  

• İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne   

        (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (En az 10 ülkenin katılımın olduğu, 

        yıldız, genç, büyükler vb. millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı  

        kabul edilir.  

 

ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK BELGELERİ  

• SGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı veya başvurulan spor branşı ile ilgili resmi 

ya da özerk spor federasyonu başkanlığı tarafından verilen ve antrenörlük derecesini 

gösterir belge. Antrenörlük belgesi federasyon başkanı ve/veya SGM Spor Eğitimi 

Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanmış olmalıdır. Belgenin noter ya da verildiği birim 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  
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• Spor branşı ile ilgili resmi ya da özerk spor federasyon başkanlığı tarafından verilen ve 

hakemlik derecesini gösterir belge. Hakemlik belgesi ilgili spor federasyonunun merkez 

hakem komitesi başkanı ya da yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Belgenin 

noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  

• Antrenörlük ve Hakemlik belgeleri ile müracaat eden adaylar Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine müracaat edemeyecektir. Sadece 

Rekreasyon bölüm müracaatlarında kabul edilecektir.  

SPORCU LİSANSI  

• Sporcu lisansı GSİM veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik 

süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara 

katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GSİM veya özerk spor 

federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından 

onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal 

sezonlar esas alınır ve 2020 sezonunda ilk defa lisans çıkarmış sporcuların lisans 

belgeleri kabul edilmez.  

  

OYNANAN LİGİ BELİRTEN BELGE  

• Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve 

adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az 

federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GSİM’ lükleri 

tarafından onaylı olmalıdır).  

  

OLİMPİYAT, DÜNYA, AVRUPA ve AKDENİZ ŞAMPİYONALARINA KATILIM 

BELGESİ  

• SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 

düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az 

federasyon genel sekreteri, TMOK sekreteri, SGM genel müdür yardımcısı tarafından 

imzalı). Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  

  

ISF DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIM BELGESİ  

• ISF’u (International School Sports Federation-Uluslararası Okul Sporları 

Federasyonu) tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış 

olduğuna dair Okul Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge (en az 

federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  

  

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM BELGESİ  

a. Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, 

yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon 

Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir.  

b. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili 

özerk spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile 
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birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya 

noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.  

  

FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR  

Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından;  

a. Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge,  

b. Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.  

 

Okul takımları kategorisinden başvuran adaylar için;  

a. Okul futbol takımında oynandığına dair ilgili okul müdürü ve Beden Eğitimi  

Öğretmeni tarafından onaylı ve imzalı belge,  

b. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı 

lisans belgesi,  

c. Belgelerin aslı kabul edilir.  

  

• SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

• SBF On-line başvuru sistemi (http://sb.firat.edu.tr/) ile alınacak bilgiler (TYT, OBP ve 

Spor Özgeçmiş Puanları) sınav verileri olarak kullanılacaktır. Adayların spor 

özgeçmişlerine ait puanlar özel yetenek puanı (OYP) olarak değerlendirmeye 

alınacaktır. Fakültemiz için özel olarak hazırlanmış olan SBF Özel Yetenek Online 

başvuru ve yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında 

değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.  

• Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı 

konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel 

bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir,      

• Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış 

tablolarda verilmiştir. Adaylar yaptığı spor branşında tabloda karşılığı bulunan spor 

özgeçmiş puanını online başvuru sistemi ile aday kendisi seçerek kaydetmektedir.  

Adayın beyanı ve gönderdiği spor özgeçmiş belgesi sınav komisyonunca incelenmesi 

sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra, başvuruda bulunduğu spor 

branşından aldığı puan kesinleşir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) olarak 

kaydedilir.  

• Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümünü tercih eden adayların yerleştirilmesinde 

yerleştirme işlemine 1. Öğretimden başlanır.  

• Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı 

eşit olan adayların sıralamasında YKS sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.  

• Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar 

doğrultusunda yapılacaktır. Eğer ÖSYM tarafından sonradan bu kılavuzda puan 

hesaplamasına ait formüllerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde yeni değişikler 

dikkate alınacaktır.   

 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
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Tanımlamalar:  

• ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Spor Bilimleri Fakültesinin yapmış olduğu 

sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı ve eğer var ise adayların spor özgeçmiş 

beyanlarına göre ilgili oldukları spor branşlarından aldığı ham puan.   

• ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile 

(ÖSYM’nin belirlediği) hesaplanması.  

• OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı   

• TYT-P (2018-2019-TYT Puanı)  

• YP (Yerleştirme Puanı) - ÖSS-P (2018-2019-ÖSS Puanı) formül ile hesaplanması.  

  

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:  

• Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP 

Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması 

ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı 

hesaplanacaktır. (Bu formüller YKS sınav kılavuzundan alınmıştır).  

  

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.  

Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır.  

• ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP)   

• Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)   

• 2019-2020- TYT Puanı (TYT-P)   

• Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2019-2020 TYT Puanının 

en yükseği kullanılacaktır.  

  

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:  

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

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  

• Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

• Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için); YP = (1,17 x 

ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)  
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• Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için); YP = (1,17 

x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)  

• 2019-ÖSYS'de, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların 

ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural 

Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır.   

• Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması 

olmayan programlarına 2019-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır.   

  

ENGELLİLER ÖZEL YETENEK SINAVI SPORCU ÖZGEÇMİŞİ  

DEĞERLENDİRME TABLOLARI  

ULUSLARARASI BAŞARILAR  

Özel  

Yetenek 

Puanı  

(OYP)  

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak  100  

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak  80 

Balkan Şampiyonasında 1.olmak  80  

Balkan Şampiyonasında 2.olmak  60 

Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak  60 

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak  60  

Balkan Şampiyonasında 3.olmak  40 

Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak  40 

Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak  20 

ULUSAL BAŞARILAR  

Özel  

Yetenek 

Puanı  

(OYP)  

Türkiye Şampiyonasında 1.olmak  80 

Türkiye Şampiyonasında 2.olmak  60 

Türkiye Şampiyonasında 3.olmak  40 

  

 

Engelli adaylar; Öğretmenlik Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü 

ile ilgili kriterleri göz önüne alarak tercihte bulunabilirler.  

  

✓ 2014/5780 sayılı Yönetmelik Madde 4- ç) Engelli; “doğuştan veya sonradan; bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya 

üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu 

raporu ile belgeleyenleri”  ifade etmektedir.  

✓ Bu yönetmeliğe göre Fakültemize Engelli Kontenjanlarına kabul edilebilecek engelli aday 

öğrencileri en az % 40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması gerekmekledir (rapor sınav 

tarihi dikkate alınarak son 2 yılı kapsamalıdır).    
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ENGELLİ ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ:  

  

1. KRİTER-Adayın engel derecesine göre Bölüm programlarına yatkınlıkları:  

  

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Bölüm programlarının içerik ve düzeyine uygun olup, 

eğitimini olumsuz yönde etkilemez.          : 20 puan             

  

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Bölüm programlarının içerik ve düzeyine uygun 

olmadığı için, eğitimini olumsuz yönde etkiler.  : 0 puan      

  

  

2. KRİTER-İletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği:  

  

Sözel ve görsel iletişime açık      : 20 puan … 

Sözel iletişime yetersizliği, görsel iletişime açık  : 10 puan … 

Görsel iletişim yetersizliği, sözel iletişime açık  :  5 puan … 

Sözel ve görsel iletişime kapalı       :  0 puan … 

  

Not: 1.Kriter ve 2. Kriter şartlarından sıfır (0) puan alan adaylar sınav komisyonunca sınav 

değerlendirme Sistemi ve Yerleştirme işlemlerine dâhil edilmezler.  

  

 

ENGELİ ADAYLAR İÇİN ÖNEM ARZ EDEN AÇIKLAMALAR:   

▪ Adaylar, internet üzerinden başvuruda (web üzerinden on-line yapılan başvuru 

tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı 

alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu) bulunacaklar, ancak ön kayıt 

kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını 

şahsen veya posta/kargo yoluyla kayıt merkezine teslim edilmesi gerekir. 

▪ Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental retardasyon ile 

“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları-OSP, Asperger Sendromu, 

RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar), engel durumlarını, son iki yıl içerisinde aldıkları “resmi onaylı 

engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 

100 ve üzeri olması kaydıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü ve Rekreasyon Bölümüne başvuru yapabileceklerdir. 

▪ Adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonunca onaylanmış, ulusal ve uluslararası başarı düzeyini gösteren belge ile 

birlikte engelli sağlık kurulu raporunu getirmeleri zorunludur. Sınav için belirlenmiş 

süreler içinde resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen adayların sportif başarıları dikkate 

alınmaz,  puanlanmaz ve başvurusu kabul edilmez.  

▪ Engelli adaylar için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış 

resmi lisanslar dışında başka bir başarı belgesi ve/veya derecesi değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  
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▪ Engelli adayların TYT puanı 100 ve üzeri olması kaydıyla, adaylar arasında eşit puanların 

olması durumunda, engelli sınav komisyonu tarafından TYT puanı en yüksek olan adaydan 

başlayarak değerlendirme yapılacaktır.  

▪ Adayların değerlendirilmesinde; uluslararası başarı, ulusal başarı, yetersizlikten etkilenme 

derecesine göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon 

programlarına yatkınlık ve iletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği puanlanacaktır.  

▪ Tüm adaylar, tercih sıralarını kendileri belirleyerek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve/veya Rekreasyon Bölümünü tercih edebileceklerdir. 

Adayların başvuruları bu tercih sırasına göre değerlendirilecektir.  

▪ Başvuruları kabul edilen adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS 

kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme 

esaslarına göre sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.    

▪ Her kriter, engeli tablolarında belirtilen puanlar üzerinden engelli sınav komisyonu 

tarafından değerlendirilerek, kriterlerde adaya uygun en yüksek puanı ifade eden toplam 

puanı hesaplanacaktır.  

▪ Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP): (TYT Puanı + 1.Kriter Puanı + 2.Kriter 

Puanı)/3= Yerleştirme Puanı (Engelli YP)  

  

 

•  SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

• Adayların TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş puanları sınav başvuruları ve evrak kayıt 

işlemleri bittikten sonra adayların sınav başvurusuna ait genel tüm puanları 07 Eylül 

2020 tarihinde Başvuru web online sistemde (http://sb.firat.edu.tr/) ilan edilecektir.   

• Adaylar, 07 Eylül 2019 Pazartesi günü açıklanacak olan TYT, OBP ve Spor 

Özgeçmiş puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu 

tespit ettikleri takdirde, 08-09 Eylül 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar bir 

dilekçe veya online başvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat 

ederek, yanlışlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler.   

• Sınav sonuçları; 11 Eylül 2020 Cuma günü Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre 

Asıl ve Yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı 

ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.  

• Bu amaçla 09 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar eğer var ise itirazlar kabul 

edilecektir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar ve adaylara bildirir.  

• Sınav sonuçlarının ilanından sonra, adayların spor özgeçmiş puanlarına yapacakları 

itirazlar dikkate alınmayacaktır.   

• Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Fakültemiz Dekanlık Makamına 

faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Elazığ Şubesi, 

TR080001500158007301218607 nolu Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı hesabına 250 TL yatırıldığına dair dekontla birlikte başvurabileceklerdir. 

 

 

 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
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ÖNEMLİ TARİHLER  

 

İnternet Üzerinden Başvuru       28 Ağustos - 04 Eylül 2020 saat 17:00’ye kadar. 

Evrak Teslimi Son Gün  

(SBF Kayıt Bürosu)  

04 Eylül 2020 Salı saat 17:00’ye kadar. 

Özel Yetenek Sınavı 

Değerlendirme Tarihleri  

28 Ağustos – 11 Eylül 2020 saat 17:00’ye kadar. 

Engelli Adayların Sınav 

Komisyonu Değerlendirmeleri  

09 Eylül 2020 Çarşamba günü (10.00 - 14.00 saatleri 

arasında Spor Bilimleri Fakültesi, Çok Amaçlı Spor 

Salonu). 

Tüm Adayların Özel Yetenek 

(ÖYP) Puanlarının Açıklanması  

07 Eylül 2020 Pazartesi (Spor öz geçmiş beyanı olan 

veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-

ÖYP açıklanacaktır)  

İtirazların Değerlendirilmesi  08-09 Eylül 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar eğer 

var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu 

itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir. 

Sonuçların İlanı 11 Eylül 2020 Cuma (tüm adayların yerleştirme 

puanlarına (YP) göre asıl ve yedek listeler ve ayrıca 

başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı 

ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır). 

 

 

 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE TARİHLERİ 

Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için belirttiği gün ve 

tarihlerde yapılacaktır.    

• Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asıl ve Yedek adayların kesin kayıt tarihleri;  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Asıl Adaylar 14-15 Eylül 2020 

tarihleri arasında, Yedek adaylar için ise 17-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi SBF Kayıt Bürosunda adaylar tarafından bizzat yapılacaktır. 

• Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim için Asıl Adaylar 14-15 Eylül 2020 

tarihleri arasında, Yedek adaylar için ise 17-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi SBF Kayıt Bürosunda adaylar tarafından bizzat yapılacaktır. İkinci 

Öğretim için Asıl Adaylar 21-22 Eylül 2020 tarihleri arasında, Yedek adaylar için ise 

24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi SBF Kayıt Bürosunda adaylar 

tarafından bizzat yapılacaktır. 

• Rekreasyon Bölümü Birinci Öğretim için Asıl Adaylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri 

arasında, Yedek adaylar için ise 17-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi 

SBF Kayıt Bürosunda adaylar tarafından bizzat yapılacaktır. İkinci Öğretim için Asıl 

Adaylar 21-22 Eylül 2020 tarihleri arasında, Yedek adaylar için ise 24-25 Eylül 2020 

tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, SBF Kayıt Bürosunda adaylar tarafından bizzat 

yapılacaktır. 

• Asıl adaylar kesin kayıt için verilen süre içinde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde bu 

haklarını kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı (YP) başarı sıralamasına göre 

yedek listeden öğrenciler kayıt yaptırır. 
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• Yedek adayların yerleştirme işlemi ilk önce Öğretmenlik Bölümü, sonra Antrenörlük 

Bölümü ve daha sonra da Rekreasyon Bölümü Adayların yerleştirme puan (YP) 

sıralaması ile yapılır.  

• Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan 

erkek ve bayan adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kontenjan sayıları SBF 

Web online başvuru sistemi (http://sbf.firat.edu.tr/) sayfasından ilan edilecektir.  

• Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmak zorundadır.   

• Yedek kayıt tarihleri sonunda eğer bayan kontenjanlarında boş kontenjan kalması ve 

yapılan tüm yerleştirmelerde yeterli sayıda bayan adayın tercih hakkını kullanmayarak 

kayıt yaptırmaması durumunda; bayan kontenjanları erkek adaylar arasından 

yerleştirme puanı (YP) en yüksek puanlı yedek adaydan başlanıp tercihleri dikkate 

alınarak tamamlanacaktır.  

• NOT:  Yedek adayların açıklanan listelerin takibini sistem üzerinden 

(http://sbf.firat.edu.tr/) takip etmeleri gerekmektedir. 

 

•  Kesin kayıt için istenilen belgeler:  

• Adaylar, evraklarını aşağıdaki sıra düzenine uygun olarak her bir evrakı şeffaf/föy 

dosya içerisine yerleştirdikten sonra tüm belgeleri bir klasör dosya içerisinde 

göndermek zorundadırlar. 

Evrak Sıra Düzeni Aşağıdaki Gibi Olmalıdır: 

1. Adayın 2019-2020 TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi, 

2. Lise diplomasının fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ve noter tarafından 

onaylı), ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,  

3. Nüfus Cüzdan Suretinin fotokopisi,  

4. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi, 

5. 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş),   

6. İkinci öğretime kayıt yapan öğrenciler için katkı payı banka dekontu,  

7. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak tam teşekküllü sağlık heyet raporunun aslı (Kayıt 

gününe yetişmeyen raporlar için Fakültemiz tarafından verilen dilekçe dikkate 

alınacaktır).  

 

 

Kılavuzda Kullanılan Bazı Tanımlar ve Kısaltmalar 

GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu, 

SGM: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

YKS-P: Yükseköğretim Kurumları Sınav Puanını, 

TYT-P: Temel Yeterlilik Testi Puanını, 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını, 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanını, 

SÖP: Spor Öz Geçmiş Puanını, 

YP: Yerleştirme Puanını ifade eder. 

SBF: Spor Bilimleri Fakültesi 

 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sbf.firat.edu.tr/
http://sbf.firat.edu.tr/

