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DEĞERLİ ADAYLAR! 

Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, doğa ve tarihin bütünleştiği Kapadokya 

bölgesinde yer alan girişim odaklı Üniversitemizde; eğitim, araştırma ve entellektüel liderliğimizle 

turizm, ekonomi, sanat, teknoloji, spor vb. alanlarda topluma hizmet sunarak çağdaş ve Atatürkçü 

düşünceyi benimsemiş, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmek üzere çalışıyoruz. 

Üniversitemiz, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor  

Bölümüne 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacaktır. Sizlere 

sunmuş olduğumuz bu kılavuzda sınav ve kayıt koşullarına ilişkin uygulama esasları detaylı biçimde 

açıklanmıştır. Bu kılavuzu dikkatle okuyarak sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız, sınav 

sürecinde problem yaşamamanız adına sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır.  

Sizlerin aramıza katılması, modern fiziki imkânlara sahip Üniversitemizde amaçlarımızı 

gerçekleştirmemiz adına gerekli olan güçlü insan kaynağı için son derece umut verici olacaktır. Sizlerle 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çatısı altında büyük bir aile olmanın onurunu ve mutluluğunu 

yaşayacağız. 

Başarı dileklerimle. 

                    Prof. Dr. Semih AKTEKİN 

                    Rektör                                                        

       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

  



 

Değerli Adaylar, 

 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Antrenörlük 

Eğitimi, ve Spor Yöneticiliği Bölümleri olmak üzere 3 farklı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden 

şuan itibari ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci alınmaktadır.  

Üniversitemiz ve Fakültemiz olarak bilimsel ilkelere bağlı, kültür ve değerlerimizle uyumlu, 

çağdaş ve modern bir yaklaşımla öğrencilerimize eğitim sunmaktayız. Üniversitemiz ve Fakültemiz 

olarak zengin tesis ve labaratuvar imkanlarına sahip olmamız, öğrencilerimizin deneyimlerini 

arttırmaktadır.  

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümümüz genç ve dinamik kadrosu 

ile öğrencilerimizin bu alandaki yeterliliklerini Ülkemiz ve Dünya şartlarına uyum sağlayacak şekilde 

geliştirmektedir. 

Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. 

 

Prof. Dr. Serkan ŞAHİNKAYA 

      Dekan 

    Spor Bilimleri Fakültesi 
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file://///Users/erhanisikdemir/Desktop/ÖZEL%20YETENEK%20SINAV%20KILAVUZU%202022-2023/senatoya%20sunulan/20_07_2022_Antrenörlük%20Eğitimi%20Bölümü%202022%20Özel%20Yetenek%20Sınav%20Kılavuzu.docx%23_Toc109214353
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Misyonumuz; 

Ulusal değerlerimize sahip çıkarak, Kapadokya bölgesinde sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla 

hareketli bir yaşam ve spor kültürü oluşturmaktır. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele üniversitemize 

yakışır bir şekilde bilimsel çalışmalar ışığında hareket edebilen, yeniliklere açık, eleştirel düşünebilen, 

problem çözme becerisi ve temel yaşam becerilerine sahip, etik değerlere sadık beden eğitimi ve spor 

öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi yetiştirmektir. 

Vizyonumuz; 

Dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm bölgelerinden birisi olan Kapadokya bölgesinde bir spor 

kültürü oluşturmak, hareketli yaşamı hayatın bir parçası haline getirmek, günümüzün bilgi ve teknolojik 

imkânlarını doğru şekilde kullanarak, spor ve sağlıklı yaşam için gerekli olan bütün imkânları topluma 

sunan bir birim olmaktır. 

 

 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Üniversitemiz bünyesinde, 

22.05.2017 tarihli Karar ile açılmıştır.  Bölümün eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi dört (4) yıldır. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün programında “Antrenörlük Meslek Bilgisi”, “Antrenörlük Alan 

Bilgisi” ve “Genel Kültür” alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir.  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, farklı spor dallarında uzmanlaşmış, sporda etik değerlere önem veren, 

teknolojiyi iyi kullanabilen ve bilgilerini sürekli güncelleyebilen, performans sporları ve kitle sporlarında 

antrenörlük yapabilecek, algı, gözlem ve analiz yeteneği yüksek, disiplinler arası çalışabilen, iletişim 

becerisine sahip, liderlik özelliği yüksek, motivasyonu bir araç olarak kullanan, antrenman programları 

oluşturarak uygulatabilen, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, ilk yardım ve spor sakatlıkları 

konusunda bilgi sahibi, sporcu sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan antrenörler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

 

 

 

1. GENEL BİLGİLER 

1.1.Spor Bilimleri Fakültesi 

1.2 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
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Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları; 

 

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu ve üniversitelerin çeşitli birimlerinde öğretim elemanı olarak, amatör veya 

profesyonel spor kulüplerinde çalıştırıcı, yardımcı çalıştırıcı, geliştirici veya maç ve performans 

analizcisi olarak, özel eğitim kurumları ve iyileştirme merkezlerinde antrenör olarak, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’na bağlı kurumlarda (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Spor Eğitim Dairesi vb.), özerk 

federasyonlarda, antrenör veya spor uzmanı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör 

veya yardımcı antrenör olarak, özel spor salonlarında, turizm sektöründe sportif aktivitelerin öğretilmesi 

ve organizasyonlarda görev alabilmektedirler. 
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Bu kılavuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü’ne öğrenci alımında kullanılır, Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin “Online Başvuru”, 

“Temel Yeterlilik Testi” ve “Spor Özgeçmişi” esaslarını düzenler. 

 
 

 

NEVÜ            : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

TYT : Temel Yeterlilik Testi  

TYT-P : Temel Yeterlilik Test Puanı 

OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı 

SÖP : Spor Özgeçmiş Puanı 

ÖYSP  : Özel Yetenek Sınav Puanı  

ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı 

YP       : Yerleştirme Puanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ÖZEL YETENEK SINAVI TEMEL ESASLARI 

2.1 Amaç ve Kapsam 

2.2 Kısaltmalar 
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ 

 

Çevrimiçi (Online) Başvuru Tarihi 15-28 Ağustos 2022 

Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 30 Ağustos 2022  

Özel Yetenek Sınavı  (Belirlenen tarihte 

bitmediği takdirde bir sonraki günde sınava 

devam edilecektir.) 

Tarih: 31 Ağustos 2022 Saat: 09:00 

Yer: NEVÜ Spor Merkezi  

Sporcu Özgeçmiş Puan itirazları 01 Eylül 2022 17:00’a kadar 

Sporcu Özgeçmiş Puan itirazlarının 

Açıklanması 
02 Eylül 2022  

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının 

Açıklanması 
05 Eylül 2022 

 

• 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvurular 15 Ağustos 

2022 tarihinde başlayacak olup 28 Ağustos 2022 saat 23:59’ a kadar devam edecektir. 

Başvurular çevrimiçi (online) olarak http://aday.nevsehir.edu.tr  adresi üzerinden 

gerçekleştirecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru için gerekli tüm başvuru belgelerini 

başvuru sistemi içerisinde oluşturulmuş ilgili bölümlere PDF ve JPEG (fotoğraf) uzantılı olarak 

yüklemeleri gerekmektedir (Spor özgeçmiş belgeleri federasyon ya da ilgili kurulların imzası 

ya da kare kodlu olmak koşuluyla, renkli olmak ve tek bir PDF dosyası halinde sisteme 

yüklemek zorunludur, elden belge teslimi yapılmayacaktır).  Çevrimiçi (online) başvurusunu 

tamamlayan adaylara sistem üzerinden başvuru formu verilecektir. Adaylar sistemden almış 

oldukları başvuru belgelerini ıslak imzalı bir şekilde 31.08.2022 günü sınav saatinden 30 dakika 

önce özel yetenek sınavının yapılacağı adrese getirerek sınav görevlisine imza karşılığı teslim 

edecektir. Belgelerini teslim eden adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Başvuru 

belgelerini teslim etmeyen adayların çevrimiçi (online) başvuruları geçersiz sayılacak ve 

özel yetenek sınavına alınmayacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında; 

pasaport, fotoğraflı nüfus cüzdanı/ T. C. kimlik kartı, ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi 

göstermeden sınava alınmaz.  

 

3. GENEL HÜKÜMLER 

3.1 Başvuru Şekli ve Tarihi 

http://aday.nevsehir.edu.tr/
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• Tüm adayların sınav başlangıç saatinden en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır 

bulunmaları ve web sayfasında ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. 

Sınav tarihleri başvuru sayısına ve özel durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

• 2022 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

• 2021-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 yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır.  

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

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

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

beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması durumunda, başvurusu 

geçersiz sayılacak, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç 

duyurusunda bulunulacak ve haklarında hukuki işlemler başlatılacaktır.  

• Spor Özgeçmiş Puanları 30 Ağustos 2022 tarihinde üniversitemiz ana sayfası 

(https://www.nevsehir.edu.tr) ve Spor Bilimleri Fakültesi 

(https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr) adresi üzerinden açıklanacaktır. 

• Spor Özgeçmiş puanlarına yapılacak olan itirazlar, Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği’ne 

şahsen 01 Eylül 2022 17:00’a kadar kabul edilir ve itirazların değerlendirilmesi ve karara 

bağlanmasından Sınav Yürütme ve İtiraz Komisyonu sorumludur.  

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBF Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü Yerleştirme Puanı (YP); TYT Puanı, Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Özel 

Yetenek Sınav Puanları (SÖP) dikkate alınarak hesaplanacak, adayların yerleştirme sonuçları 

(asil ve yedek) üniversitemiz ana sayfası (https://www.nevsehir.edu.tr) ve Spor Bilimleri 

Fakültesi (https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr) adresi üzerinden açıklanacaktır. 

• Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere Fakültemiz web sayfası 

(https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr) üzerinden PDF dosyası olarak indirebilecekleri sınav 

kılavuzundan ulaşabilirler.  

• Kitapçıkta belirtilmeyen sınavla ilgili doğabilecek her türlü ihtilaflı konuların çözüm noktasında 

Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu tek yetkili birimdir.  

Önemli Duyuru  

Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda adaylara duyurmak koşuluyla, 

https://www.nevsehir.edu.tr/
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
https://www.nevsehir.edu.tr/
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
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sınavla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

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. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli 

sporcuların 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 150.000 ham puan 

almış olmak. 

4. Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, 

TYT’den en az 160.000 ham puan almış olmak. 

5. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre başvurmak 

isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 

2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

6. 2022 TYT Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

7. Spor Özgeçmişini resmi olarak belgelendiremeyen adaylar da Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü’ne başvuru yapabilir.  

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) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” 

ile belgelemeleri kaydıyla 2022 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları 

başvuruda bulunabilir. 

 
 
 

 

 

1. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın onaylı fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde 

alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, 

üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. 

Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını 

belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler. 

2. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), 

3.2. Başvuru Koşulları 

3. 3. Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler 
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3. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı, 

4. TYT sonuç belgesi, 

5. Milli Sporcular* için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı 

fotokopisi, 

6. Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** (Durumunu gösteren belgeler belge 

varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır.), 

7. Adayın özel yetenek sınavına başvuru yapmasına sağlık açısından herhangi bir engel 

olmadığına dair kişisel beyanı.  

Çevrimiçi (online) başvuru sisteminde talep edilen belgeler arasında yer alan Diploma ve 

TC Kimlik Belgesini yanlış yükleyen adayların başvuru geçersiz sayılacaktır. Özgeçmiş 

belgesinde eksik ya da hatalı belge yüklenmesi durumunda adaya özgeçmiş puanı 

verilmeyecektir.  

Her adayın çevrimiçi (online) sistemine 15 MB’a kadar belge yükleme hakkı 

bulunmaktadır. Adayların bu durumu dikkate alarak belgelerini PDF formatında 

(fotoğraf hariç) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 03.06.2021 tarih ve E-82993167-604.02-526096 sayılı yazısına 

istinaden Antrenörlük Eğitimi Bölüm Kurulu (11.06.2021 tarihli karar) ve Spor Bilimleri 

Fakültesi Yönetim Kurulu kararı (16.06.2021 tarihli karar) ile “Spor Tırmanış, Boks, ve 

Bocce” Branşlarından spor özgeçmiş puanına sahip adaylar, kendi içerisinde bir sıralama 

oluşturulacaktır. Belirlenen bu üç branş için her bir branşa 2’şer kontenjan toplamda 6 

kişilik kontenjan ayrılacaktır. Bu branşlardan bu koşulla başvuru yapan adayların sınavı 

kazanma durumlarında, eğitim öğretim sürecinde Spor Uzmanlık Dalı olarak başka 

branşları seçme hakları olmayacaktır. Belirlenen bu üç spor branşının her biri için, 

kendi içerisinde cinsiyet aktarımı yapılabilecek, 1 kadın ve 1 erkek kontenjanı 

verilecektir. Başvuru olmaması durumunda bu kontenjanların kendi arasında aktarımı 

yapılmayacaktır. Spor Tırmanış, Boks ve Bocce için ayrılan kontenjanlar dolmadığı 

taktirde, boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılacaktır. 

Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece bir 

kategoriden başvuru yapabilir ve tek bir puan alabilir. 

Önemli Not: Adaylar yukarıda belirtilen başvuru için gerekli olan belgeleri elektronik olarak 

taratarak çevrimiçi (online) kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. Adaylar 

çevrimiçi (online) başvuru için sisteme yükledikleri spor özgeçmiş belgelerini başvuru çıktısı 

ile birlikte özel yetenek sınav günü teslim edecekleridir. 



8  

 

 

* Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk 

federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür 

Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Olimpik olan, müsabakası yapılan branşlar için “Milli Sporcu Belgesi” dışındaki belgeler 

geçerli sayılmayacaktır. Yarışması olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan 

organizasyonlarda ve yine federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda ülkemizi temsil etmiş olan sporcular için bu durumlarını 

açıkça belirten resmi belge gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır). 

** Spor Özgeçmişleri için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri. (özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk 

olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden en az genel müdür yardımcısı onaylı), (belgenin aslı veya noter 

onaylı kopyası kayıt esnasında alınır) 

*** Spor yılı gösterir belge: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (belgenin aslı veya noter 

onaylı kopyası kayıt esnasında alınır) 
 

 
 

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrencilerin kontenjan 

dağılımı aşağıda Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımı 

Genel 
Kontenjan 

Milli Kontenjan 
(Olimpik)* 

Milli Kontenjan  
(Olimpik Olmayan) 

Engelli Aday 
Kontenjanı** 

Yabancı 
Aday 

Kontenjanı 
*** 

Spor Tırmanış, 
Boks, Bocce 

TOPLAM 

 

 
 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın  Erkek Kadın  

15 16 3 3 1 1 3 2 6 3 3 56 

 

 
 
 
 

 

*Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına göre bölümümüz 

için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75‟inin Olimpik spor 

dallarından, %25’inin ise Olimpik olmayan spor dallarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.   

Millilik belgesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın https://spor.sgm.gov.tr/Giris.aspxweb adresinde yer alan spor dallarına ait 

Federasyonlardan birinden hak edilmiş olması zorunludur. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlara 

başvuru yapacak olan adaylara ait millilik belgelerinin 01.01.2015 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir. C sınıf milli 

sporcular en az 2 (İki) defa milli olduklarını belgelemek zorundadırlar. C sınıfı 1 (bir) defa milli olan sporcular millilik 

kontenjanından başvuru yapamazlar. Olimpik ve olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlar kadın ve erkek adaylar 

arasında eşit paylaştırılır. Olimpik ve olimpik olmayan spor dalları için belirlenen kontenjan sayısından fazla sayıda milli aday 

başvurusu olursa, başvuruda bulunan milli adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar. Kadın ve erkek milli adaylar için 

yerleştirme puanı hesaplanarak Olimpik ve olimpik olmayan milli adaylar arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucu millilik 

kontenjanından yerleşemeyen adaylar, aynı dereceleri temel alınarak diğer adaylar için belirlenen genel listeye dâhil olurlar. Olimpik 

ve olimpik olmayan spor dallarına ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, öncelikle Olimpik ve/veya olimpik olmayan spor 

dallarına başvuran milli sporculardan bu kontenjanlar doldurulur. Milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve 

doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır. 

 

*Olimpik Sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. Olimpik spor dalları Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından aşağıda belirtilen spor dallarından oluşmaktadır. Detaylı bilgi için 

www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret edilebilir. 

* *Engelli Aday Kontenjanı: Kontenjanın %10'u engelli adaylar için ayrılmıştır.  Belirlenen kontenjanın üstünde başvuru olması 

durumunda, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, adayların TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna 

göre değerlendirilir. TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli adaylar (bedensel, görme, işitme engelli, MR-mental retardasyon, 

yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozuklukları-OSB, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” 

4. KONTENJAN 

https://spor.sgm.gov.tr/Giris.aspx
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(adayın engel seviyesi %40-60 arasında olmalıdır) ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilirler. Bu 

adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli 

sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna 

göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli adaylar için 

ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek aday olarak belirlenir. İlgili programda engelliler için ayrılan 

kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer adaylar için ayrılan kontenjana eklenir. Özgeçmiş ile başvuruda bulunan Engelli 

adayların, başvuruda bulundukları PARALİMPİK VE DEAFLİMPİK branşlar kapsamında özgeçmiş değerlendirme 

tablolarında belirtilen puanı alınır. 

***Yabancı Aday Kontenjanı: Yabancı adaylar başvurularını tamamladıktan sonra kendi aralarındaki değerlendirmeye göre sıralama 

yapılacaktır. Bu başvuru sayısı genel kontenjana aktarılmaz. Yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan sayısı, Yükseköğretim 

Kurulu’nun yabancı öğrenci kontenjanına ilişkin bir değişiklik yapması durumunda farklılık gösterebilir. 

 

 

 

 

 

 

1. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü’ne 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrenci alımında yapılacak olan 

Özel Yetenek Sınavı’nda TYT, OBP, Özel Yetenek (Uygulama) Sınavı ve Spor 

Özgeçmişi unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılır (Bkz. Madde 5.2.).  Spor 

özgeçmiş puanı olmayan adayların yerleştirme puanı TYT, OBP ve Özel Yetenek 

Sınavı unsurları dikkate alınarak yapılır.   

2. Erkek ve kadın kontenjanlarından birisi dolmazsa, kontenjan diğer cinsiyete aktarılır. 

3. İsteyen milli sporcular, milli olmayan adaylar için belirlenen kontenjana 

başvurabilir. Detaylı bilgi için www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret 

edilebilir. 

4. Uygulama sınavına girecek olan adaylar, kadın-erkek şeklinde ilan edilen sınav 

programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmakla yükümlüdür. 

 

 

ÖYSP hesaplanırken kullanılacak olan oranlar aşağıdaki gibidir: 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Bileşenleri Ağırlık  

1. Spor Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı %50 

2. Uygulama Sınavı-Standart Puanı %50 

TOPLAM %100 

Özel yetenek sınavı bileşenlerinden elde edilen ham puanlar standart puana çevrilir; yukarıda 

belirtilen oranlar dikkate alınarak ÖYSP hesaplanır. 

 

   5. 1. Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması: 

5. ÖZEL YETENEK SINAVI 
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Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanın standart 

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

ortalaması ve standart sapması aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır, daha sonrada her 

aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanır. 

 

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması: 

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). 

• ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

• Orta Öğretim Başarı Puanı 

• TYT Puanı  

Spor alan/kol/bölümlerinden gelen adaylar için; 

 

 Spor alan/kol/bölümleri dışında, diğer alanlardan gelen adaylar için; 

 
  

2021 Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı/Lisans Yerleştirme Sınavı puanı veya Özel Yetenek Sınavı 

sonucu ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleşmiş adayın, ortaöğretim başarı puanı ile ilgili 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksekten başlamak üzere 

sıralamaya alınacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Bu kural açık öğretim 

bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler için geçerlidir, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans 

programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

 

 

 

 
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

 

5. 2. Özel Yetenek Sınavı Standart Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması: 

 
YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 
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Uygulama Sınavı Başlama Tarihi ve Yeri: 

Sınav Tarihi  : 31 Ağustos 2022  

Sınav Saati  : 09:00-19:00 

Sınav Yeri  :  

 

 

Sınav programı 29.08.2022 tarihinde adaylara https://www.nevsehir.edu.tr ve  

https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/ web sayfasından bildirilecektir. Adayların belirtilen gün 

ve saatte spor salonunda, sınav giriş belgeleri ve özel kimlik kartları ile birlikte hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  

1. Adaylar, göğüs numarası sırasına göre ve kimlik kontrolü yapılarak sınava alınacaktır. 

2. Sınava girecek aday isimleri, sınavdan önce anons edileceğinden sırası geçen adaylar için 

tekrar geriye dönmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle adayların en az yarım saat (30 dakika) 

önce sınav merkezinde hazır bulunmaları tavsiye edilir. 

3. Kılavuzda belirtilen sınav tarihleri başvuru sayısına ve özel durumlara bağlı olarak değişiklik 

gösterebilir (belirtilen tarihleri aşabilir veya erken bitebilir). 

4. Başvuruda bulunan adayın koordinasyon parkuruna katılması ve tamamlaması zorunludur.  

Erkek adaylar en fazla 50 saniye, kadın adaylar ise en fazla 60 saniye içerisinde parkuru 

tamamlamak zorundadır. Adayın, her bir istasyonda belirtilen kurallara uymaması, elektronik 

süreölçeri durdurmayacak şekilde testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumlarında 

hakkını kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme 

“Geçersiz” ibaresi yazılır. Belirtilen bu durumların gerçekleşmesi halinde, adaylar özel 

yetenek sınavından başarısız sayılacaklar ve yerleştirme puanları hesaplanmayacaktır. 

5. Adayın sınava başvurduğu andan itibaren Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı 

davranışları Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli durumlarda sınav 

başvurusu ve sınav sonuçları geçersiz sayılabilecektir. 

6. Uygulama sınavı koordinasyon testinden oluşmaktadır.  Koordinasyon testinde adaylara 

yalnızca bir (1) hak verilir ve bunun sonucunda elde ettiği derece adayın uygulama sınavı 

derecesi olur. Teknik nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) 

5. 3. Uygulama Sınavı 

2000 Evler Mahallesi 

Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Spor Merkezi (Spor Bilimleri Fakültesi Yanı), Merkez, Nevşehir 

 

 

NEVÜ Spor Merkezi 

 

https://www.nevsehir.edu.tr/
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/


12  

derecesi elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir.   

Bitirme zamanının elektronik bir süre-ölçer ile belirlendiği uygulama sınavında 

kullanılacak olan koordinasyon testi dört (4) farklı istasyondan oluşmaktadır. Koordinasyon 

parkurunda sırasıyla; 

(1) Koordinasyon merdiveni 

(2) Sıçrama Tahtası 

(3) Denge Tahtası 

(4) Slalom (Koşu)  

 

Genel Uyarı ve İhlaller:   

1. Hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik tamamlayan ve/veya istasyon bütünlüğünü 

bozacak şekilde davranan adayların koordinasyon parkuru test süresi değerlendirmeye 

alınmaz. 

2. Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu 

takdirde hata yaptığı istasyondaki hareketi kurallarına uygun olarak tekrar eder ve bir sonraki 

istasyona geçer.  

3. Aday, bu testte bir (1)  hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, istasyonlarda 

belirtilen kurallara uymaması, elektronik süreölçeri durdurmayacak şekilde kendini yere 

atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda parkur sınav hakkını 

kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme 

“Geçersiz” ibaresi yazılır.  

4. Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona 

geçerek parkuru tamamlarsa test zamanı değerlendirmeye alınmaz.  
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Koordinasyon parkuruna ilişkin görsel açıklama aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI PARKURU 
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1. Koordinasyon Merdiveni: 

Aday belirlenmiş boyalı alanlara göre tek veya çift ayak boyalı bölgelere basarak 

istasyonu tamamlar. Hata yaparsa istasyonun başına döner (Ayak ritmi şu şekildedir; Sol, 

Çift- Sağ- Çift- Sol -Sağ). 

İhlaller: 

➢ Aday yukarıda açıklanan ayak ritim sırasını bozduğu takdirde istasyonun başına döner. 

2. Sıçrama Tahtası: 

Aday sıçrama tahtası üzerinde yer alan slalom çubukları arasından ileriye doğru çift ayak 

8 adet sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. 

İhlaller: 

➢ Adayın sıçrama anında slalom çubuklarını tutması, düşürmesi (aday düşürdüğü slalom 

çubuğunu kendisi düzeltir); 

➢ Adayın sıçrama anında tek ayak sıçraması, tahtaya basması; 

➢ Adayın slalom çubuklarının bir tanesini boş geçmesi hata olarak kabul edilir ve istasyonu 

baştan tekrar eder. 

3. Denge Tahtası: 

İkinci istasyondan çıkan aday, üçüncü istasyondaki sıçrama tahtası üzerindeki ilk iki slalom 

çubuğunun arasından sıçrayarak geçer denge tahtasına ulaşır.  Denge tahtası üzerinde 

belirlenmiş alanlara (başlangıç çizgisinin öncesi, bitiriş çizgisinin sonrası) basmak şartıyla 

geçerek istasyonu tamamlar. 

İhlaller: 

➢ Adayın denge tahtası üzerine ellerinden destek alarak çıkması; 

➢ Adayın denge tahtası üzerinde belirlenmiş olan başlangıç ve bitiş çizgilerine basması, 

başlangıç çizgisinin ilerisine basarak harekete başlaması, bitiş çizgisinin gerisine 

basarak hareketi tamamlaması;  

➢  Adayın denge tahtası üzerinden yere düşmesi, tek ayağının yere değmesi, eli ile 

denge tahtasına temas etmesi/tutması hata olarak kabul edilir ve adaydan istasyonun 

başına dönmesi istenir.  
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4. Slalom (koşu): 

Aday 6 tane slalom çubuğu arasından şekil 1’de belirtildiği şekilde yön değiştirmeli koşu 

yaparak istasyonu tamamlar.  

İhlaller: 

➢ Adayın slalom çubuğunu düşürmesi hata olarak kabul edilir, aday slalom çubuğunu 

düzelterek ilgili istasyonun başına döner. 

➢ Aday herhangi bir slalom çubuğuna temas etmesi, yerinden oynatması hata olarak 

kabul edilir ve aday ilgili istasyonun başına döner. 

➢ Aday koşu sırasında işaretli olan slalom çubuklarının iç bölümlerinden geçiş 

yapması, hareketi tamamlamaması hata olarak kabul edilir ve aday ilgili istasyonun 

başına döner. 

Sınav parkurunda yer alan istasyonlar arasındaki mesafeler: 

o Başlangıç çizgisi ile koordinasyon merdiveni arası: 3m 

o Koordinasyon merdiveni ile sıçrama tahtası arası 10 m doğrusal, 3 m sağa doğru (yön 

değiştirmeli) koşu olmak üzere 13 m 

o Sıçrama tahtası ile denge tahtası 5 m çapraz 3 m doğrusal koşu olmak üzere 8 m 

o Denge tahtası ile slalom koşusu arası 5 m, (her bir slalom çubuğu arasındaki mesafe 2 m; 

45’ açılarla yön değiştirmeli) 
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 Engelli adayların özel yetenek sınavında kullanılacak olan koordinasyon parkuruna ilişkin 

görsel açıklama aşağıda verilmiştir.  

 
Şekil 2. Engelli adayların özel yetenek sınavında uygulanacak koordinasyon parkuruna ilişkin görsel 

açıklama 

 

Test Açıklaması: Aday başlangıç noktasından geçerek teste başlar, yerde bulunan huniler 

arasından Şekil 2’de belirtildiği gibi slalom yaparak koşar, parkuru tamamlar. Adayın elde 

ettiği skor, elektronik süre ölçer ile kayıt altına alınır (Huniler arası mesafe 50 cm; dönüş 

noktası ile bitiş noktası arası 4m; koşu mesafesi 5m). 

 İhlaller:  

1. Adayın hunilerin arasından geçmemesi, hunileri düşürmesi, Şekil 2’de belirtilen yönün 

tersinde koşması; 

2. Adayın bitiş noktasına gelmesi için dönmesi gereken huninin önünden geçmesi, bitiş 

noktasını geçmeden parkuru tamamlaması hata olarak kabul edilir, adayın hata yaptığı 

noktadan başlayarak parkuru tamamlaması istenir. 

 

 

 

 

 

5.3.1 Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Koordinasyon Testi 
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a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayınladığı, ‘2022 Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı 

altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puanı ve OBP katkısına ilişkin hükümleri bu 

sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan 

değişiklikler aynen uygulanır.  

b) Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan 

TYT Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si 

yüksek olan aday tercih edilir.  

c) Asil ve yedek aday listeleri sınav tamamlandıktan sonraki üç (3) iş günü içerisinde Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden 

sonraki ilk iş günü içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçe ile itiraz 

edebilirler.  

ç) Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde Sınav Yürütme ve İtiraz 

Kurulu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adayların, kurul 

tarafından yapılan değişikliklere itirazları kabul edilemez.   

d) Sınav sırasında ilgili teste ilişkin yapılacak itirazlar, Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu 

Başkanlığı’nın bildireceği hesap numarasına 200 TL itiraz ücreti yatırarak (Dekont komisyona 

ibraz edilmek zorundadır) ilgili itiraz gerekçesini belirten bir dilekçe ile Sınav Yürütme ve İtiraz 

Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Ücret ödenmediği takdirde dilekçeler dikkate alınmaz. Adayın 

itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız bulunması durumunda ücret 

iadesi yapılmaz.  

e) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; 

(1) Gerekli gördüğü durumlarda sınav parkurunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı 

konusunda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.  

(2) Spor Özgeçmiş puanlarının hesaplamasında karşılaşılabilecek diğer durumlarda 

gerekli değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

 

 

 

5.3.2. Uygulama Sınavı Genel Hükümleri 
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 Giriş Kartı  

 Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Kartı verilir (Ek 3). Adaylar sınava 

girerken bu kartı diğer resmi kimlik belgesi ile birlikte yanında bulundurmak ve istenildiğinde 

göstermek zorundadır. Adayların testin sonunda aldığı puanlar, giriş kartlarındaki ilgili 

bölümlere anında işlenir. Bu kartın üzerindeki puan ile Özel Yetenek Sınavı Yürütme ve İtiraz 

Kurulu’nun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu’nun tutmuş 

olduğu kayıtlar esas alınır. 

 

Sınav Kıyafeti  

 Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, eşofman, 

spor ayakkabısı vb. giymelidir. 

 

 

1) Sınavlar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen “Sınav Yürütme ve İtiraz 

Kurulu” tarafından yürütülür. Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulunun görevleri; (a) adayların 

Özel Yetenek Sınav programları ile sınavın yer ve zamanının belirlenmesi, (b) sınav 

gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, (c) sınav güvenliği için önlem alınması, (d) 

sınavlarla ilgili araç-gereçlerin sağlanması (e) gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve 

görevlendirmenin yapılmasıdır. Anlaşmazlık durumunda Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu 

sorumlu ve yetkilidir. Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma 

hakkına sahiptir.  

2) Adaylar, sınavın başlama saatinden 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve 

gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.  

3) Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır. 

Adayların göğüs numaralı listeleri 29 Ağustos 2022 saat 18:00’dan sonra Üniversitemiz 

ana sayfası (https://nevsehir.edu.tr) ve Spor Bilimleri Fakültesi sayfası 

(https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr) adreslerimizden ilan edilecektir.   

4) Adaylar sınava girişlerinde, Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu tarafından verilen sınava giriş 

kartı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve 

  5.3.3. Uygulama Sınavı Yürütme Koşulları 

  5.3.4. Uygulama Sınavına (Koordinasyon Testi) İlişkin Genel Kurallar 

https://nevsehir.edu.tr/
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
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sorulduğunda görevliye ibraz etmek zorundadır. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava 

alınmazlar.   

5) Adaylar Özel Yetenek Sınavı’nda görev yapan akademik ve idari personelin uyarılarına 

uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı 

hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara kasıtlı olarak zarar verdikleri, hakemlere ve 

diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç 

edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili yetkili birimlere 

bildirilecektir. 

 

 

a) Uygulama Sınavı sonucu, ilgili hakem tarafından sınav giriş kartına işlenir ve paraf edilir.  

b) Adaylar, test sonuçlarının doğru olarak sınav giriş kartına işlenip işlenmediğini kontrol ederler.  

c) Sınav Giriş Kartı ile test sonuç çizelgesi ve bilgisayara kaydedilen sonucun aynı olup 

olmadığını kontrol eden adaylar test sonuç çizelgesinde ayrılan yeri imzalayarak sınav 

salonundan ayrılırlar.  

ç) Adayların bilgisayar kayıtlarını kontrol etmeleri için kontrol listeleri sınav sırasında veya 

sınavdan bir gün sonra ilan edilecektir. Adaylar bu listelerden kontrollerini yapabileceklerdir. 

 

 

Spor özgeçmiş belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda yer almaktadır: 

• Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı, ancak müsabaka/yarışma 

listeleri bulunmayan sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir. ASKF tarafından 

onaylanmış, kişinin süre aldığını gösterir (sonradan oyuna girmesi durumunda değişiklik 

kâğıdı) müsabaka/yarışma listeleri ıslak imzalı olması halinde ile kabul edilir. 

• 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 aslını getirmesi zorunludur. 

• Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması 

gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına 

eklemelidir. 

• Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı 

  5. 4.  Spor Özgeçmişi 

  5.3.5 Test sonuçlarının Kaydedilmesi ve Kontrolü 
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olması gerekmektedir. 

• Spor Özgeçmiş puanlarının hesaplanması, kılavuzda belirtilen spor branşlarına göre 

ayrılmış tablolar dikkate alınarak Sınav Yürütme Kurulu tarafından yapılır.  

 

NOT: 1 Ocak 2022 tarihinden sonra çıkartılmış sporcu lisansları, spor özgeçmiş 

puanlanmasında dikkate alınmaz.  

 

Millilik Belgesi: 

İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az 

Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi 

millilik kategorisi belirtilen) millilik belgesinin aslı kabul edilir. 

Hakemlik Belgesi: 

Spor branşı ile ilgili resmi ya da Özerk Spor Federasyon Başkanlığı tarafından verilen ve 

hakemlik derecesini gösterir belge olmalıdır. 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. 

 

Sporcu Lisansı: 

Sporcu lisansı GHSİM 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 GHSİM veya özerk spor federasyonları tarafından 

onaylanmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu 

lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır. 

Oynanan Ligi Belirten 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) olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, 

bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM tarafından onaylı olmalıdır). 

Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz Şampiyonalarına Katılım Belgesi: 

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) 

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

ISF Dünya Şampiyonasına Katılım Belgesi: 

ISF (International School Sport Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) 

tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair Okul 

Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belgenin (en az Federasyon Genel Sekreteri 

imzalı) aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 
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Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi: 

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

yapılan Türkiye Şampiyonaları’na katıldığını gösteren belgenin (en az Federasyon Genel 

Sekreteri   imzalı) 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 birlikte federasyondan 

alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği geçerlidir. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği 

birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

Futbol Branşından Başvuran Adaylar: 

Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından, 

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

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

Okul takımları kategorisinden başvuran adaylar için; 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve 

imzalı lisans belgesinin aslı kabul edilir. 
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FUTBOL/FUTSAL   

A Milli, A2 Milli, U21-U20-U19-U18-U17- U16 Milli olmak (en az 3 müsabakada kadrosunda yer 
almış olmak), Uluslararası Düzeyde Müsabakalara Katılmak, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Ligde 3 
yıldır profesyonel lisansa sahip olmak ve son yılında ((2018-2019 Sezonu) en az 1 resmi müsabaka 
kadrosunda yer almak. 

10
0 

Futsal branşında Milli olmak (en az 3 müsabakada oynamış olmak) 90 

Futsal-Futbol Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olmak (belgelemek 
zorunludur) 

80 

Kadınlar 1. Lig ve 2. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada oynamış olmak. 70 

Süper Lig Futbol Kulüplerinin Alt Yapısında lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada 
oynamış olmak 

65 

1.lig futbol kulüplerinin alt yapısında lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada oynamış 
olmak 

60 

Kadınlar 3. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada oynamış olmak 60 

2. lig futbol kulüplerinin alt yapısında sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada oynamış olmak. 55 

Deplasmanlı Bölgesel Ligde Lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada oynamış olmak. 50 

3. Ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak ve en az 3 resmi müsabakada 
oynamış olmak 

50 

Süper Amatör Lig, Amatör 1.Lig veya 2. Ligde lisanslı sporcu olmak ve son 3 sezonda en az 5 
resmi müsabakada görev yapmış olmak. 

40 

Futsal Liglerinde lisanslı sporcu olmak ve en az 5 resmi müsabakada oynamış olmak. 30 

Kızlar U15, U16 veya U17 Liglerinde lisanslı sporcu olmak ve en az 5 resmi müsabakada oynamış 
olmak. 

20 

İl hakemi olmak ve en son oynanan futbol sezonunda en az 3 resmi müsabakada görev almış olmak 20 

Okul Sporları kapsamında futbol veya futsal branşlarında en az iki yıl vizeye sahip olmak ve en az 5 
müsabakaya çıkmış olmak. 

20 

 
 

BASKETBOL  

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak 95 

Genç (U18) veya Ümit (U20) milli olmak 90 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 85 

Yıldız Milli olmak 85 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 75 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 70 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 60 

Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ( En az 3 yıllık lisans ve 5 
adet maç cetveli) 

50 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 45 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak veya antrenörlük belgesine sahip olmak, hakemlik belgesine 
sahip olmak 

30 

5. 5. Spor Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Tablolar 
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HENTBOL, VOLEYBOL  

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak 90 

U15-U20milli olmak 75 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak 
ve 5 adet maç cetveli) 

70 

Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 50 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak  (en az 3 maç oynamış olmak 
ve 12 adet maç cetveli) 

45 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 45 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak veya antrenörlük belgesine sahip olmak, hakemlik belgesine 
sahip olmak 

30 

ATLETİZM (KOŞULAR, ATLAMALAR, ATMALAR, YÜRÜYÜŞ, 

ÇOKLU BRANŞLAR, KROS VE DAĞ KOŞULARI) CİMNASTİK, 

RİTMİK CİMNASTİK, ARTİSTİK CİMNASTİK, GÜREŞ, 

HALTER 

 

A Milli olmak 100 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 75 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 

Genç milli olmak 60 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 50 

Erkek ve Kadınlar en üst liginde sporcu olmak (en az 5 maç oynamış olmak) 45 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 45 

Yıldız milli olmak 40 

Yıldızlar kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 40 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 25 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 25 

Uluslararası hakem olmak 20 

Büyükler ve Gençlerde, kulüpler veya okullar arası Türkiye 

şampiyonasına katılmış olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 

20 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

Ulusal Hakem olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 15 

İl hakemi olmak 10 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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SU SPORLARI (YÜZME, ATLAMA, SU TOPU) KANO, KÜREK, 
DALGA SÖRFÜ, RÜZGAR SÖRFÜ, YELKEN, TRİATLON 

 

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmek 95 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Milli Takım Düzeyi Gençler Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış 
olmak 

75 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Genç milli olmak 65 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

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 

Yıldız milli olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 50 

Milli Takım Düzeyi Yıldızlar Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış 
olmak 

45 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 45 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 20 

Ulusal hakem olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak 15 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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KAR SPORLARI (ALP DİSİPLİNİ KAYAK, BİATHLON, KAYAKLA 

ATLAMA, KAYAKLI KOŞU, KUZEY KOMBİNE, SERBEST STİL 

KAYAK, SNOWBOARD) 

 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında Büyükler Kategorisinde ilk üç dereceyi elde 
etmiş olmak 

100 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında A Milli Takımda Sporcu Olmak 95 

A Milli olmak 90 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak veya  
Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 

85 

Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Milli Takım Düzeyinde Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonasına katılmış 
olmak 

75 

Genç milli olmak 70 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  60 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak, Yıldız milli olmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak veya Okullar arası Türkiye Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş 
olmak 

45 

Bölgesel veya Kulüplerarası Federasyon yarışlarında ilk üç sırayı almak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak veyabranş hakemi olmak veya herhangi bir kademede brans 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

30 

Lisanslı sporcu olmak 20 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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TENİS, BADMİNTON, MASA TENİSİ 
 

 

Olimpiyat veya Dünya veya Kıta Şampiyonalarında Büyükler Kategorisinde ilk üç dereceyi elde 

etmiş olmak veya ATP/WTA Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana Tablosuna müsabakalara 

katılmış olmak 

 
100 

Olimpiyat veya Dünya veya Kıta Şampiyonalarında Büyükler Kategorisinde Milli takımda sporcu 

olmak. 

 
90 

Gençler kategorisinde Uluslararası (Dünya veya Kıta veya Balkan ) Şampiyonada ilk 3'e girmiş 

olmak. 

80 

Gençler kategorisinde milli sporcu olmak veya ITF Erkekler/Bayanlar Serisi Uluslararası 

Turnuvalarının Eleme/Ana Tablosunda oynamış olmak. 

 
75 

Gençler kategorisinde milli sporcu olmak 

 
70 

Ulusal veya Uluslararası turnuvalarda Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak veya ITF 

Erkekler/Bayanlar Serisi Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana Tablosuna oynamış olmak. 

 
65 

Okul Sporları Dünya Şampiyonasında (ISF) ilk 3’e girmiş̧ olmak. Kulüplerarası Türkiye 

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

müsabakalarında ilk 4'e girmiş̧ olmak. 

 
60 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

55 

Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Ligi Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu 

listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, Federasyonun Gençler Kategorisi (14, 16 ve 

18 Yaş) Ulusal Müsabakalarında (T.Ş. / Kış Kupası / Yaz Kupaları) en az Çeyrek Final oynamış 

olmak.  Federasyonun Büyükler ve Gençler Kategorisi (14, 16, 18 Yaş) Ulusal Hafta İçi/Hafta Sonu 

Lig Usulü Müsabakalarında grubunda ilk 3 dereceye girmiş olmak. 

 
 

50 

Kulüpler Türkiye Şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım müsabakalarında ilk 8'e 

girmiş̧ olmak. 

 
45 

Okullar arası Türkiye Şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım müsabakalarında 

ilk 4'e girmiş̧ olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek. 

 
40 

Tenis, Masa Tenisi ve Badminton branşlarında bölgesel veya il düzeyi müsabakalarda, ilk 3 

dereceye girmek 

35 

Tenis, Badminton ve Masa Tenisi branşlarında 3 yıllık lisanslı sporcu olmak veya herhangi bir 

kademede antrenörlük belgesine sahip olmak veya hakemlik belgesine sahip olmak. 

30 

Başvurulan branşta son 10 yıl içerisinde kulüp veya okul takımlarında il düzeyinde ilk üç dereceye 

girmiş olmak. 

20 

Başvurulan branşta son 10 yıl içerisinde kulüp veya okul takımlarında lisanslı sporcu olmak. 

 
10 
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SPOR TIRMANIŞI,  DAĞ KAYAĞI,ÇİM HOKEYİ  

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmek 95 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Milli Takım Düzeyi Gençler Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 75 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Genç milli olmak 65 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

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 

Yıldız milli olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 50 

Milli Takım Düzeyi Yıldızlar Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış 

olmak 

45 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 45 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 20 

Ulusal hakem olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak 15 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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ATICILIK, OKÇULUK, BİNİCİLİK, MODERN PENTATLON, BİSİKLET, 

KAYKAY 

 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında Büyükler Kategorisinde ilk üç dereceyi elde 
etmiş olmak 

100 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında A Milli Takımda Sporcu Olmak 95 

A Milli olmak 90 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak veya  
Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 

85 

Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Milli Takım Düzeyinde Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonasına katılmış 
olmak 

75 

Genç milli olmak 70 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  60 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak, Yıldız milli olmak 50 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak veya Okullar arası Türkiye Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş 
olmak 

45 

Bölgesel veya Kulüplerarası Federasyon yarışlarında ilk üç sırayı almak 40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak veyabranş hakemi olmak veya herhangi bir kademede brans 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

30 

Lisanslı sporcu olmak 20 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 

JUDO, BOKS, TEKWANDO, KARATE, TAEKWONDO, BİLEK GÜREŞİ, 
GÜREŞ, ESKRİM 

 

A Milli olmak 70 

Büyükler kategorisinde en üst ligde oynamak (en az 2 yıl) 60 

Genç milli olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 40 

Yıldız Milli olmak 35 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 30 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 25 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

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

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak 10 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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DAĞCILIK 
 

 

8000 m üzeri tırmanış yapmış olmak (TDF yada tırmanış yapılan dağın bulunduğu ülkenin 

yetkili birliğinden belgeli) 

100 

En az 7000 m üzeri tırmanış faaliyeti gerçekleştirmek (TDF ya da tırmanış yapılan dağın 

bulunduğu ülkenin yetkili birliğinden belgeli) 

90 

+1000 m mix tırmanış faaliyeti gerçekleştirmiş olmak TDF ya da tırmanış yapılan dağın 

bulunduğu ülkenin yetkili birliğinden belgeli 

90 

En az 2 defa 6000 m ve üzeri tırmanış yapmış olmak (TDF ya da tırmanış yapılan dağın 

bulunduğu ülkenin yetkili birliğinden belgeli) 

80 

Ağrı Dağı, Kaçkar Dağı, Erciyes Dağı, Cilo Dağı, Demirkazık Dağı, Hasan Dağı, Kızılkaya 

Dağı Zirvelerinden en az 5 tanesine çıkmış olmak (TDF den belgeli) 

80 

TDF antrenörlük belgesine sahip olmak 70 

Ağrı Dağı, Kaçkar Dağı, Erciyes Dağı yaz ve kış tırmanışlarını yapmış olmak (TDF den 

Belgeli) 

70 

TDF eğitimlerini tamamlamış olmak 60 

4000 m üstü uluslararası en az 2 tırmanış organizasyonuna katılmış olmak (TDF ya da tırmanış 

yapılan dağın bulunduğu ülkenin yetkili birliğinden belgeli) 

50 

Ağrı Dağı, Kaçkar Dağı, Erciyes Dağı tırmanışlarını yapmış olmak (TDF den belgeli) 40 

Son 3 yıldır lisanslı olmak ve 2018-2019 yılında TDF organizasyonlarına katılmış olmak 30 

BUZ SPORLARI (ARTİSTİK BUZ PATENİ, BUZ HOKEYİ, CURLİNG, 

KISA MESAFE SÜRAT PATENİ, SÜRAT PATENİ) 

 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında Büyükler Kategorisinde ilk üç dereceyi elde 
etmiş olmak 

100 

Olimpiyat, Dünya ve Kıta Şampiyonalarında A Milli Takımda Sporcu Olmak 95 

A Milli olmak veya Türkiye Rekortmeni olmak (eğer branşta varsa) 90 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak veya  
Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 

85 

Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 80 

Milli Takım Düzeyinde Gençler kategorisinde Dünya veya Kıta Şampiyonasına katılmış olmak 75 

Genç milli olmak 70 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak  60 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak veya Yıldız milli olmak 50 

Federasyon Kulüpler arası Şampiyonalarında ilk üç derece elde etmek 45 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak veya Okullar arası Türkiye Şampiyonalarında ilk 3'e girmiş 
olmak 

40 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak veya branş hakemi olmak veya herhangi bir kademede branş 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

30 

Lisanslı sporcu olmak 20 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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BEYZBOL, KORUMALI FUTBOL, RUGBY, SOFTBOL  

A Milli olmak 70 

Büyükler kategorisinde en üst ligde oynamak (en az 2 yıl) 60 

Genç milli olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 40 

Yıldız Milli olmak 35 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 30 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 25 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20 

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

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak 10 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 

 

 

 

 

OLİMPİK OLMAYAN SPOR DALLARI (HALK OYUNLARI, 

ORYANTİRİNG, AİKİDO, ATICILIK, BİLARDO, BOCCE, BOWLİNG, 

DART, GOLF, SQUASH, WUSHU, SATRANÇ, MUAY-THAİ, KİCKBOKS, 

E SPOR, GELENEKSEL SPORLAR, KORFBOL, KRİKET, MOTOSİKLET, 

OTOMOBİL SPORLARI, RAFTİNG, SU ALTI SPORLARI, VUCUT 

GELİŞTİRME) 

 

A Milli olmak 70 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 65 

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

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 50 

Genç milli olmak 45 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 45 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

Yıldız milli olmak 30 

En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15 

Lisanslı sporcu olmak 10 

Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 
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➢ Antrenörlük Eğitimi Bölümü için yapılan başvurular doğrultusunda alınacak bilgiler (TYT, 

OBP ve Spor Özgeçmiş Puanları) sınav verileri olarak kullanılır. Bölümümüz için hazırlanan 

sınav analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılır ve sonuçlar 

ilan edilir. 

➢ 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 Puanı, sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış tablolardan 

elde edilir. Adayın beyan ettiği spor özgeçmiş belgesi Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu 

tarafından incelenir ve yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen puanlar kesinlik 

kazanır.  

➢ Yerleştirme Puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

➢ Özel Yetenek Sınavı Giriş puanlarının hesaplanması, 2022 Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılır. 

➢ Sınav sonuçları; asil ve yedek aday listeleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca 

üniversitemiz ana sayfası https://nevsehir.edu.tr ve https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr resmi 

web adreslerinden ilan edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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1. Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü kesin kayıt tarihleri Spor 

Bilimleri Fakültesinin belirlediği gün ve tarihlerde yapılır. 

2. Yedek liste kayıt tarihleri Fakültemiz tarafından ayrıca açıklanır. Asil adayların kesin 

kayıt işlemleri Spor Bilimleri Fakültesince belirlenen bir tarihte saat 17.00’a kadar 

yapılır.  

3. Yedek listede adı bulunmasına rağmen belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan 

adaylar haklarını kaybetmiş sayılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. KESİN KAYIT 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 

Damat İbrahim Paşa Kampüsü 

H Blok, Zemin Kat 

50300 /NEVŞEHİR 

Tel: 0 384 228 10 00/35101 

Faks: 0 384 228 11 50 

E-Posta : sbt@nevsehir.edu.tr 

Web : http://nevsehir.edu.tr/ 

 http://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

mailto:sbt@nevsehir.edu.tr
http://nevsehir.edu.tr/
http://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
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EK 1. Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik 

 

Milli takım sporcusu olduğunu beyan eden adayların değerlendirmeleri 12 Mayıs 2011 tarihli, 

27932 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik doğrultusunda yapılacak olup, orada geçen 

tüm maddeler geçerlidir. Yönetmeliğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların 

belgeleri kabul edilmez ve normal başvuru içinde değerlendirilmez. 
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EK 2. 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı 

   

Ön Yüzü: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arka Yüzü: 

  

 

 

TEST 

 

DERECE 

 

İMZA 

KOORDINASYON    

 

T.C. 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KARTI 
 

 
ADAY NO                          :......................    

GÖĞÜS NO                        : ….............. 

ADI-SOYADI                     :.................................................................. 
BABA ADI       :………………………………….. 
DOĞUM TARİHİ               :........../........../......... 
DOĞUM YERİ                   :.................................................................. 
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