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DEĞERLİ ADAYLAR  

 

 Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği 

ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne özel yetenek sınavı ile Spor Yöneticiliği Bölümüne 

ise YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim 

kurumudur. Fakültemizde, alanında deneyimli öğretim elemanlarınca yoğun bir 

eğitim programı uygulanmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük 

Eğitimi bölümümüze bu yıl özel yetenek sınavıyla engelli öğrenciler de dahil olmak 

üzere toplam 90 öğrenci alınacaktır.  

 Üniversitemiz, spor tesisleri ve eğitim öğretim altyapısı bakımından güçlü bir 

üniversitedir. Bu özellikler öğrencilerimizin yetişmesine olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Fakülte binamız, spor tesislerimiz ve uygulama alanlarımız ile yakın 

konumda bulunmaktadır. 

 Eğitim kalitesini etkileyen öğelerin başında; fiziki mekan, araç-gereç ve 

akademik personelin niteliği gelmektedir. Fakültemiz özel yetenek sınavı otomasyon 

sistemi ile yapılmaktadır. Sınav güvenliği için Özel Yetenek Sınavı başvuruları 

sırasında adayların fotoğrafları çekilmekte ve sınava giriş yüz tanıma sistemi ile 

yapılmaktadır. Adaylar, giriş belgeleri ile başvurarak, yüz tanıma sistemi onayından 

sonra sınava alınmaktadır. Sınava başvuran adaylarla ilgili YKS sınav sonuç bilgileri 

ÖSYM’nin veri tabanından doğrudan aktarılarak ve adayların başvuru belgeleri ile 

karşılaştırılmaktadır. Adayların sınav esnasında aldığı puan ve sıralamadaki yeri anlık 

olarak hesaplanarak ekrana yansıtılmaktadır.  

 Fakültemizde yapılan özel yetenek sınavında milli takımlarda yer alma, ulusal 

ve uluslararası  derecelere sahip olma vb. sportif başarıların belgelenmesi durumunda, 

adaylar ek katkı puanı alabilmektedirler. 

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz. 
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GENEL BİLGİLER 

Günümüzde spor, sağlıklı kalmanın bir aracı, serbest zamanları 

değerlendirmenin bir şekli, sosyalleşme ve kurallara uymayı öğrenmede eğitimin bir 

parçası, gerek sporcu gerekse seyirci olarak birçok kişiyi ilgilendiren bir olgudur. 

Ülkemizin spor konusunda bilimsel eğitim almış insan gücüne gereksiniminin her 

geçen gün arttığı da görülmektedir. 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü, 1987’de lisans, 1991’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 

1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz 2020 yılında ise 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.  

Spor Yöneticiliği Bölümüne 18.05.2012 tarih ve 3200 sayılı Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının kararı ile 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren merkezi 

yerleştirme ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.  

Fakültemiz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler 

ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında öğretmen, Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci ve antrenör, spor kulüplerinde antrenör, 

monitör ve kondisyoner, askeri kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman ve 

turizm sektöründe sporla ilgili alanlarda görev yapabilmektedir.  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor 

Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci ve antrenör, üniversiteler ve 

spor kulüplerinde antrenör, monitör ve kondisyoner olarak görev yapabilmektedir. 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ise Gençlik ve Spor 

Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında öğrenim alanlarına uygun hizmet 

birimlerinde, spor kulüplerinde, turistik tesislerde, değişik düzeyde uzman ve yönetici 

olarak, özel spor salonlarında ve yerel yönetimin ilgili kadrolarında görev 

alabilmektedirler.  

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde çift anadal ve 

yandal programları yanı sıra uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında 

ERASMUS, MEVLANA, ulusal değişim için FARABİ programlarından 

yararlanabilmektedirler. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 

MADDE 1. Bu ilkelerin amacı, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

bölümlerine giriş için yapılacak Özel Yetenek Sınavı başvuruları ile bu sınav 

sonucuna göre öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. Bu ilkeler; Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan “Beden Eğitimi Öğretmenliği” ve “Antrenörlük 

Eğitimi” bölümlerine giriş için başvuru yapacak adayların, Özel Yetenek Sınavı 

başvurusu, başvuru değerlendirmesi, Özel Yetenek Sınavının kuralları, sınavı 

kazanan asil adayların ve yedek adayların tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, 

kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 . Bu ilkeler, yürürlükteki ilgili mevzuat ve YÖK (Yüksek Öğretim 

Kurulu) ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından 

yayınlanan ilgili yıla ait YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Kılavuzundaki ilgili 

maddeler dayanak alınarak hazırlanmıştır. Bu ilkeler Çukurova Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra Çukurova Üniversitesi 

Rektörlük Makamının oluruna sunulur. 

Tanımlar 

MADDE 4 . 

 

a) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı 

b) SÖP: Spor Özgeçmişi Puanı  

c) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı 

d) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

e) TYT: Temel Yeterlilik Testi 

f) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı 

g) YP: Yerleştirme Puanı 

h) Fakülte: Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Kurulunu ifade eder. 

j) Fakülte Kurulu: Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu 

ifade eder.  

k) Özel Yetenek Sınav Yürütme Kurulu: Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Kurulu üyelerinden oluşur. 

l) Özel Yetenek Sınav Komisyonu Üyeleri: Sınav Yürütme Kurulunca 

görevlendirilen Öğretim Elemanlarından oluşur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu 
MADDE 5.  Fakülte Kurulu “Sınav Yürütme Kurulu” olarak görev yapar. Fakülte 

Dekanı Sınav Yürütme Kurulu Başkanıdır. Diğer kurul mensupları üye olarak görev 

yapar. 

Görev ve Yetkileri 

a) Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ilkelerine 

uygun olarak sınavın yürütülmesini sağlamak. 

b) Sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkabilecek her türlü sorunu çözmek 

ve adayların itirazlarını inceleyerek karara bağlamak. 

c) Özel Yetenek Sınavı hazırlıkları, başvuruları, sınavda görev yapacak öğretim 

elemanları ve idari personelin görev dağılımlarını yapmak. 

d) Özel Yetenek Sınavına ilişkin tüm süreçlerle ilgili adaylara duyuru yapmak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvurular ve Kontenjanlar 
MADDE 6 . 

a) Fakülte, her yıl, o yılı ilgilendiren dönem içerisinde bölümlere alınacak öğrenci 

sayısını Fakülte Kurulunca belirler ve bu belirlenen sayılar Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. Kontenjanların resmiyet kazanmasıyla 

birlikte sınav tarihinden önce bu kontenjanlar duyurulur. 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan kontenjanların (Kadın-Erkek) 

oranı ve Antrenörlük Eğitimi Bölümündeki spor dallarına göre dağılımı Fakülte 

Kurulunca yapılır. 

c) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne ait öğrenci kontenjanları Tablo 1’de, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ait öğrenci kontenjanları Tablo 2’de 

belirtilmiştir. 

MADDE 7.  YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Fakültemiz Özel 

Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’i milli sporculara ayırmıştır. Bu oranın 

(%15’in) %75’i olimpik spor dallarına başvuran milli sporculara, kalan %25’i ise 

olimpik olmayan spor dallarından başvuran Milli sporculara ayrılacaktır. Milli sporcu 

kontenjanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 3’de belirtilmiştir. YÖK’ün 

08.02.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla 

fakültemiz Özel Yetenek Sınavı kontenjanlarının %10’u engelli sporculara ayırmıştır. 

Engelli sporcu kontenjanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 1-2’de belirtilmiştir.  
 

Tablo 1. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Kontenjan Dağılımı 
 

Bölüm 

Genel 

Kontenjan 

Olimpik Milli 

Kontenjan 

Olimpik 

Olmayan Milli 

Kontenjan 

Toplam 

E K E K E K E K 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği  
15 15 2 2 1 1 18 18 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 

Bölümü (Engelli) 

4     40 

 

 



7 

 

Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kontenjan Dağılımı 

 

Bölüm/Spor Dalı 

Genel 

Kontenjan 
Toplam 

E K 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü  23 14 50 

▪ Futbol 5 3 8 

▪ Basketbol 4 2 6 

▪ Voleybol 4 2 6 

▪ Aletli Cimnastik 2 1 3 

▪ Atletizm 2 2 4 

▪ Tenis 2 1 3 

▪ Masa Tenisi 2 1 3 

▪ Kano 1 1 2 

▪ Kürek 1 1 2 

▪ Olimpik Milli 6 6 

▪ Olimpik Olmayan Milli 2 2 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

(Engelli) 
5 5 

 

 

Tablo 3. Milli Sporcu Kontenjanların Bölümlere Göre Dağılımı 

 

Bölüm 

Olimpik 
Olimpik 

Olmayan 

 

Toplam  

Erkek Kadın Erkek Kadın 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 
2 2 1 1 

6 

Antrenörlük Eğitimi 6 2 
8 
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Özel Yetenek Sınavı Başvuru Koşulları 

 
MADDE 8. Özel Yetenek Sınavına başvuru yapabilmek için; 

 

a) T.C. veya KKTC uyruklu olmak. 

b) Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik 

programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de puan türlerinin en az 

birinden, sınav sıralamasında en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip 

olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate 

alınır). (Madde 8 b’de ifade edilen bu kurallar sınava başvuracak olimpik milli 

ve olimpik olmayan milli adaylar için de geçerlidir). 

c) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmek için 2021 TYT (Temel Yeterlilik 

Testi) (Dönüştürülmüş puan) veya 2022 yılı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan 

türlerinden en az birinden 160 puan almış olmak gerekmektedir. (Madde 8 c’de 

ifade edilen bu kurallar sınava başvuracak olimpik milli ve olimpik 

olmayan milli adaylar için de geçerlidir). 

d) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine 

Dönüştürülmüş puan ile başvuracak adaylar için önemli not: 2022 YKS 

Kılavuzunda belirtildiği üzere “2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 

2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek 

Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.” Bu 

nedenle 2022 YKS sınavına girmeyerek ve 2021 yılında girmiş olduğu YKS 

sınavında almış olduğu puanı kullanmak isteyen adaylar süresi içeresinde puan 

dönüştürmesi için gerekli başvuruyu yapmamışlarsa ve puan dönüştürmesini 

gerçekleştirmemişlerse Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel 

Yetenek sınavına başvuramazlar. (Madde 8 d’de ifade edilen bu kurallar 

sınava başvuracak olimpik milli ve olimpik olmayan milli adaylar için de 

geçerlidir). 

e) Adaylar Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ayrı 

ayrı ya da her ikisine aynı anda başvuru yapabilirler. Ancak, aday Antrenörlük 

Eğitimi Bölümünden sadece 1 (bir) spor dalını tercih etmek zorundadır. 

Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran adaylar Sınav Başvuru Formunda 

hangi spor branşından sınava gireceklerini işaretlemek zorundadır. Bu beyan 

adayın öğrenim görmek istediği antrenörlük spor branşı ile ilgili resmi beyanı 

olarak kabul edilir. Adayın öğrenim süresi boyunca başvuruda beyan ettiği branş 

dışında bir branşa geçiş yapmasına izin verilmez. (Madde 8 e’de ifade edilen 

bu kurallar sınava başvuracak olimpik milli ve olimpik olmayan milli 

adaylar için de geçerlidir). 

f) Engelli Adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru için YKS/TYT’den en 

az 100 puan almış olmak kaydıyla fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru 

yapabilirler. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne başvuran engelli adayların 

başvuru yapabilmeleri için; Y-TYT de en düşük 800.000’inci başarı sırasına 

sahip olmaları gerekmektedir. Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınır ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna yukarıdaki e 

bendinde belirtilen koşulları sağlayarak belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-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. (2022 Yükseköğretim 
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Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

5. Madde) Başvurunun kabul edilebilmesi için fakültemizin Antrenörlük Eğitimi 

ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde ilgili branşta eğitim görmelerine 

mani olmayacak düzeyde (Bakınız Madde: 19) engelli olmaları ve bu 

durumlarını raporla belgelemesi gerekmektedir. (Madde 8 f’de ifade edilen bu 

kurallar sınava başvuracak olimpik milli ve olimpik olmayan milli adaylar 

için de geçerlidir). 

g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair 

Yönetmelik” 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır. 

Özel yetenek sınavımızda engelli kontenjan özellikleri belirlenirken bu 

yönetmelik esasları göz önüne alınarak belirlenmiştir. 

 

Bu yönetmeliğin 3. Bölüm 14. maddesine göre; 

 

1. Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel 

gruplarında belirtilmiş adaylar yararlanabilir: 

1.1. Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel 

engeli bulunan adaylar. 

1.2. Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan 

adaylar. 

1.3. Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve 

üzeri olmak üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

1.4. Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental 

retardasyonu bulunan adaylar.  

1.5. Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde 

otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan; 

1.5.1. F84.0: Çocukluk otizmi, 

1.5.2. F84.1: Atipik otizm, 

1.5.3. F84.2: Rett sendromu, 

1.5.4. F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, 

Heller Sendromu ve benzeri), 

1.5.5. F84.5: Asperger sendromu, 

1.5.6. F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olanlar. 

 

2. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına 

başvuru yapabilmek için adayların; 

2.1. Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış Erişkinler İçin 

Engellilik Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) veya Çocuklar için Özel Gereksinim 

Raporu (ÇÖZGER)’nun bulunması gerekmektedir. Adaylar sunulan engellilik 

raporlarını, Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından 

onaylatmak zorundadırlar. 

2.2. Bu madde kapsamında bulunan tanıların ve engel düzeylerinin 

karşılıklarının ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması gerekmektedir. 

2.3. Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek 

Testi (TYT) puanının en az 100 ve üzeri olması gerekmektedir. 

3. Engelli kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı ile başvuru 

imkanı birinci fıkrada yer alan tanılar ile sınırlandırılmıştır.  

Kılavuzumuzda bahsi geçen tanılara sahip olmayan ancak engelli veya 

süreğen hastalığı bulunan adayların fakültemizde ön kayıtları ve özel 

yetenek sınavlarına alınmaları mümkün olmakla birlikte, 8 Mart 2022 tarih 

ve 31772 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 

“Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli 
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Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” esasının 14. 

maddesine göre engelli kontenjanından ilk etapta yararlanamazlar. Ancak 

ilgili engelli kontenjanının boş kalması durumunda; özel yetenek sınavına 

başvuru için aranan TYT taban puanını sağlamak ve engel durumu %40 ve 

üzeri olmak suretiyle özel yetenek sınavı için başvurmuş ve sınava girmiş 

olması durumunda engelli kontenjanından yararlanabilir. 

 

 

 

Madde 9. ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURU İÇIN GEREKLI 

BELGELER VE DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR 

 

 

a) Adayların E-Devlet şifrelerini beraberinde getirmeleri zorunludur. 

Başvuru yapacak adayların E-Devlet Sistemi üzerinden aldıkları 

belgelerin doğruluğu başvuru esnasında kontrol edilecektir. E-Devlet 

şifresi almamış adaylar en yakın PTT şubesinden E-Devlet şifrelerini 

alabilirler.  

 

b) 2021 TYT (Dönüştürülmüş puanı) veya 2022 TYT sonuç belgesi. Kayıt 

esnasında adayların YKS sonuç belgeleri ÖSYM’nin web sayfasından 

kontrol edildikten sonra kabul edilecektir. 

 

c) Lise Diplomasının aslı ile birlikte fotokopisi veya E-Devlet Sisteminden 

alınacak (barkotlu) Lise Mezuniyet Belgesi. 

 

d) Adayların Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya E-Devlet 

Sisteminden nüfus belgesi. 

 

e) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca 

olmadığına dair Sağlık Raporu (Aile Hekimliği Merkezleri, Özel veya 

Resmi Sağlık Kurumlarından alınmalıdır) 

 

f) Sınav Başvuru Formu. Adayların Spor Bilimleri Fakültesi web 

sayfasında (https://sporbilim.cu.edu.tr/) yayınlanacak olan “Özel 

Yetenek Sınavı Başvuru Formu” ve engelli adaylar için “Engelli Aday 

Başvuru Formu”nu doldurup ıslak imzalı olarak teslim etmeleri 

gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğu adayın 

sorumluluğundadır. 

g) Adayların son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafı. 

Fotoğraflardan 1 tanesi aday tarafından başvuru belgesindeki fotoğraf 

bölümüne yapıştırılmalıdır. 

h) Milli Sporcu Belgesi sunacak adaylar için bilgilendirme: 12 Mayıs 2011 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Milli Sporcu Belgesi 

(2011 yılı öncesi milli olan adayların belgeleri A veya B veya C 

sınıflandırması yapılmış olarak sunulmalıdır). Belge ıslak ve/veya e-

imzalı olmalıdır. 

 

 

 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
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i) Spor Özgeçmiş Belgesi sunacak adaylar için bilgilendirme: 

▪ Adayların E-Devlette yer alan “Sporcu Bilgi Sisteminden” 

alacakları “Sporcu Bilgi Formu” çıktısını getirmeleri zorunludur 

(Bakınız EK 3). 

(https://spor.gsb.gov.tr/Modules/SicilLisans/Sporcu/SporcuBilgiF

ormuGoster.aspx) 

▪ Adayların başvurdukları spor branşında müsabakalarla ilgili 

onaylı 2 (iki) adet müsabaka cetveli veya belgesi getirmeleri 

zorunludur (engelli adaylar hariç).  

▪ Spor özgeçmiş belgeleri ve müsabaka cetvelleri GSİM (Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü) merkezlerinden ıslak imzalı ve mühürlü 

olarak onaylatılması gerekmektedir. 

▪ Futbol Branşından başvuru yapan adayların spor özgeçmiş 

belgelerini ve müsabaka cetvellerini, “Futbol Federasyonu Bölge 

Müdürlüklerinden” ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylatılması 

gerekmektedir. Futbol yerel liglerde oynayan adayların spor 

özgeçmiş belgeleri ve müsabaka cetvellerini GSİM (Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü) merkezlerinden ıslak imzalı ve mühürlü 

olarak onaylatılması gerekmektedir. 

▪ İlk kez 2021 veya 2022 takvim yılı içerisinde lisans çıkarmış 

adaylar spor özgeçmişi puanı alamazlar. 2020 takvim yılı ve daha 

önceki yıllarda alınmış lisanslar ve sportif başarı belgeleri kabul 

edilir. 

j) Başvuru sırasında gerekli belgeler tek seferde alınacaktır. Adayın 

başvurusu alındıktan sonra hiçbir şekilde başvuru dosyasına evrak 

eklenmesi veya değişiklik yapılması kabul edilmeyecektir. 

k) Başvuru esnasındaki tercihlerde kayıt sonrası herhangi bir değişiklik 

yapılamaz. 

MADDE 10. Başvuru sırasında her adayın fotoğrafı çekilecektir. Bu fotoğraflar 

sınav güvenliği için “Yüz Tanıma Sistemi” ve “Sınav Kayıt Sistemi” için 

kullanılacaktır. Başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Bunun 

dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.  

 

      MADDE 11. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavı Başvuru Yeri 

     Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi  

      Spor Bilimleri Fakültesi  

     Sarıçam / ADANA 

     Tel: 0322 3387001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://spor.gsb.gov.tr/Modules/SicilLisans/Sporcu/SporcuBilgiFormuGoster.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/Modules/SicilLisans/Sporcu/SporcuBilgiFormuGoster.aspx
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    MADDE 12.  BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 
 

ÖZEL YETENEK BAŞVURU TARİHLERİ 
 

16-17 Ağustos 2022 : Başvurular    şahsen    08.30 – 17.00    saatleri   arasında   

Spor Bilimleri Fakültesinde yapılması gerekmektedir. 
 

18 Ağustos 2022 : Spor Özgeçmiş Puanı İlanı 
 

19 Ağustos 2022 : Spor Özgeçmiş Puanı itirazları Saat 08.30-13.00 

saatleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine 

yapılacaktır. (İtirazlar belirtilen gün ve saatler 

dışında kabul edilmeyecektir) 
 

19 Ağustos 2022  : Spor Özgeçmiş Puanlarına itiraz sonuçlarının ilanı 

(Saat 16.00) 
 

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ 
 

22 Ağustos 2022 : Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı 

➢ Engelli adaylar için Ön Koşul Sınavı Saat: 11.00  

• Zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan adaylar için 

“Okuma/Anlama Beceri Testi” 

• Otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı 

olan adaylar için “İletişim Beceri Testi” 
    

➢ Tüm Engelli Aday Grupları İçin Disklere Dokunma Testi: 

Saat: 13.00 
 

23 Ağustos 2022:  Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 

• Erkek Adayların Sınavı: 09.00 

• Kadın Adayların Sınavı: 14.00 
 

24 Ağustos 2022:  Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı 

• Erkek Adayların Sınavı: 09.00 

• Kadın Adayların Sınavı: 14.00 

 

ÖNEMLİ NOT: ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN 

TARİH VE SAATLERDE SINAVA GİRMEYEN ADAYLAR KESİNLİKLE 

SINAVA ALINMAYACAKLARDIR. 
 

MADDE 13. Özel Yetenek Sınavına Giriş 

a) Aday sınava başvuru sırasında kendilerine verilecek olan “Başvuru Belgesi” ve 

özel kimlik belgesiyle (Nüfus cüzdanı veya pasaport) beraber sınava girmeleri 

gerekmektedir. Aday sınav salonuna girerken kimlik doğrulaması ve yüz tanıma 

doğrulaması yapılacaktır. Bu iki doğrulamadan geçemeyen aday sınava alınmaz. 

b) Sınav kıyafeti olarak spor ayakkabı, şort, tayt, tişört veya eşofman giyilmelidir. 

Adaylar sınavın herhangi bir bölümünde herhangi bir nedenden dolayı 

kıyafetlerini çıkaramaz. Aday sınava çivili ayakkabı veya krampon ile 

giremez. Adayın spor ayakkabı olmadan ve/veya yalın ayak ile sınava 

katılması kesinlikle yasaktır. 

c) Adayların Özel Yetenek Sınavına giriş sırası, sınav günü sınavdan bir saat önce 

ilan edilen sıralamaya göre belirlenir ve adaylara https://sporbilim.cu.edu.tr/ 

adresinden duyurulur. Özel yetenek sınavına ilan edilen sıra numarası, 

zaman ve tarih dilimi içerisinde girmeyen adaylar sınav hakkını 

kaybederler.  

MADDE 14. Özel Yetenek Sınavı Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsündeki 

Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılacaktır.  

 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar 
 

MADDE 15 . 

a) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel 

Yetenek Sınavı 30 metre sürat testi olarak yapılacaktır (Tablo 4).  

b) Adayın her iki bölüme başvurması durumunda 30 metre sürat testi derecesi, her 

iki bölümün Yerleştirme Puanı (YP) hesaplamasında ayrı ayrı kullanılacaktır. 

 

Tablo 4. Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinin Özel 

Yetenek Sınavı Testi 

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

30 Metre Sürat Koşusu 

 

c) Adaylara 30 metre sürat koşu testinde sadece bir (1) hak verilir. 30 metre sürat 

testi ile ilgili kurallara uymayan adaylar diskalifiye edilir. 

d) Özel Yetenek Sınavında Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü testine giren adaylara Tablo 5’de ve Tablo 6’da belirtilen 

dereceler baz alınarak sistem tarafından otomatik olarak 30 metre sürat testi 

puanı verilir. 

 

e) 30 metre sürat testine girmeyen adayların Yerleştirme Puanları 

hesaplanmaz ve özel yetenek sınavından elenirler. 

 

f) 30 metre Sürat Testi  

Sürat testi 30 metrelik ölçüm mesafesini kapsar. Sürat testi derecesi, 30 metrelik 

parkurun başlangıç (start) ve bitiş noktasına yerleştirilen elektronik fotosel 

sistemi kullanılarak ölçülmektedir. Elektronik fotosel sistemini aktif hale getiren 

(başlatan) ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen değer ekrana yansır ve aday 

kendi derecesini ekranda gördükten sonra ana bilgisayara kaydedilir. 

Adayın fotosel başlangıç noktasının 1 (bir) metre gerisinde işaretlenmiş olan 

başlangıç çizgisinden çıkış yapması gerekmektedir. Adaylar kendi tercihlerine 

göre sağ ya da sol ayağından birisini başlangıç çizgisine basarak çıkış yapmak 

zorundadır.  
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30 Metre Testinde Kullanılan Fotosel Sisteminin Çalışma Prensibi: 30 metre 

testinde ölçümü yapan fotosel cihazının başlangıç ve bitiş noktalarında adayın 

vücudunu algılayan sensörler vardır. Bu sensörlerin düzgün çalışabilmesi için 

adayların testin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar koşarak testi 

bitirmeleri gerekmektedir. 

Bitiş fotoselinin algılamasını engelleyecek şekilde adayın isteyerek ya da istem 

dışı düşmesi, sürünerek, sıçrayarak, yuvarlanarak, ileri doğru atlayarak testi 

bitirmeye çalışması gibi nedenlerle fotoselin durmaması halinde; adayın (YP 

hesaplanabilmesi için) dönüp fotoseli kapatması zorunludur. Adayın kendisinden 

kaynaklanan bu ve benzeri hatalarından dolayı kesinlikle ikinci bir hak verilmez 

ve elde ettiği derece sisteme kayıt edilir. 

 

ADAYLARIN 30 METRE TESTİ SIRASINDA DİSKALİFİYE 

OLMASINA NEDEN OLACAK DURUMLAR 
 

a) Özel Yetenek Sınavı Testine Girmemek: 30 metre sürat testine girmeyen 

adayların YP’ları hesaplanmaz ve özel yetenek sınavından diskalifiye 

edilirler. 

 

b) 30 Metre Çıkış ve Bitiriş Kurallarını İhlal Etmek: 

• Adayların sıçrayarak çıkış yapmasına kesinlikle izin verilmez. 30 metre 

başlangıç çizgisinden sıçrayarak çıkış yapan adaylar diskalifiye edilir.  

• “Ayaklardan biriyle çizgiye basarak çıkış yapma” kuralına uymayarak 

30 metre başlangıç çizgisinin gerisinden ya da ilerisinden çıkış yapan 

adaylar diskalifiye edilir. 

• 30 metre testine başlayıp fotoseli başlattıktan sonra bitiş fotoselinden 

geçilmesi zorunludur. Başlangıç fotoselinden çıkmayan ve bitiş fotoseli 

durdurmayan aday sınavı bitirmemiş sayılır ve diskalifiye edilir. 

 

c) Sınav Düzenini Bozmak: Özel yetenek testi sırasında test düzeneğini 

bozan ve/veya sınav düzenini sekteye uğratacak her türlü sözlü, fiili saldırı 

ve benzeri davranışlarda ve eylemlerde bulunan aday diskalifiye edilir. 
 

Tablo 5. Beden Eğitimi Öğretmenliği  ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinin 

Özel Yetenek Sınavı Testinde değerlendirmeye alınacak dereceler. 

Kadınlar 

Testin Türü En iyi derece En düşük derece 

30 m Sürat 4,15 sn 5,80 sn 

 

        Tablo 6. Beden Eğitimi Öğretmenliği  ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinin 

Özel Yetenek Sınavı Testinde değerlendirmeye alınacak dereceler. 

Erkekler 

Testin Türü En iyi derece En düşük derece 

30 m Sürat 3,65 sn 4,75 sn 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Yerleştirme 
 

MADDE 16. Sınav tek aşamada yapılacaktır. Değerlendirmede Tablo 7 ve Tablo 

8’de belirtilen oranlar kullanılacaktır. 

 

Tablo 7. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Değerlendirme Tablosu. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 

30 m Sürat  % 20 

TYT Sınav Puanı  % 30 

Sportif Başarı Puan Katkısı % 50 

 

TYT puanın katkısı hesaplanırken Sınav Bilgisayar Sistemi, Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümüne ön kayıt yaptıran adayların TYT puanı içerisinden en yüksek 

olanı otomatik olarak seçer. Bu puan, sınav otomasyon sistemince bir üst tam sayıya 

çevrilir ve maksimum değer olarak, en düşük puan da minimum değer olarak 

belirlenir. 

 

Tablo 8. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Değerlendirme Tablosu 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

30 metre sürat testi % 25 

Sportif Başarı Puan Katkısı % 75 

 

a) Adaylara sınav sonunda 30 metre sürat testi derecesi ve ÖYSP’nı gösteren özel 

yetenek sınavı belgesi verilir. 

b) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli 

adayların başarı sıralaması spor özgeçmiş dosyası puanları ve disklere dokunma 

testinden aldıkları puanlar ile değerlendirilerek yapılacaktır (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine 

Başvuran Engelli Adayların Değerlendirme Tablosu. 

 

Engelli Adayların Değerlendirme Oranları 

Disklere Dokunma Testi (Madde 26)  % 20 

Sportif Başarı Dosya Puan Katkısı % 80 
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c) Beden Eğitimi Öğretmenliği için açılan kontenjana başvuran adayların özel 

yetenek sınavı başarı sıralaması ÖSYM Başkanlığı’nın yayınladığı 2022 YKS 

Kılavuzu’nda yayınlanan formül kullanılarak hesaplanacaktır. Kontenjanda 

belirtilen cinsiyet ve sayı karşılığındaki yerleştirmeler yerleştirme puanına (YP) 

göre yapılacaktır. Özel yetenek sınavında cinsiyet için ayrılan kontenjan, 

belirlenen sayıdan az olduğu durumlarda, eksik kontenjan karşı cinsten 

tamamlanır. Sonuçların ilanı sırasında kesin kayıt hakkı kazanan aday kadar 

yedek aday sayısı ilan edilecektir. Cinsiyet için ayrılan kontenjanın yedek aday 

ile doldurulamadığı durumlarda, eksik kontenjan, karşı cinsiyetten yedek 

adaylardan tamamlanacaktır. 

 

d) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için açılan kontenjana başvuran adayların başarı 

sıralaması ÖSYM Başkanlığı’nın yayınladığı 2022 YKS Kılavuzu’nda 

yayınlanan formüller kullanılarak hesaplanacaktır. Adaylar yerleştirme puanına 

(YP) göre sıralanarak futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, aletli cimnastik, 

kort tenisi, kano, kürek ve atletizm spor dallarında ilan edilen kontenjan kadar 

kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Her spor dalı için kontenjan sayısı kadar öğrenci, 

cinsiyet gözeterek yedek aday olarak belirlenecektir. İlgili branşta cinsiyet 

gözeterek yapılan yedek ilanına rağmen kontenjanın boş kalması durumunda, 

eksik kontenjan aynı branşa başvurmuş karşı cinsiyetteki adaylar ile doldurulur. 

Kontenjanın bu koşulda da dolmadığı durumda, eksik kalan kontenjan cinsiyet 

gözeterek hazırlanmış olan genel yedek havuzundan tamamlanır. Cinsiyet 

gözeterek yapılan yedek çağrısının boş kalması durumunda, eksik kalan 

kontenjan genel yedek havuzundan cinsiyet gözetmeksizin doldurulur.  

 

e) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü engelli 

kontenjanı tamamlanamadığı takdirde eksik kontenjan cinsiyete bakmaksızın 

en yüksek puandan başlamak üzere genel yedek listeden tamamlanır. 

 

f) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde açılan milli sporcu 

kontenjanlarına yerleştirmede sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır: 

1. Başvuran adayların sıralaması milli sporcular arasında yapılır. 

2. Milli sporcu kontenjanına başvuran aday sayısının kontenjandan fazla 

olması durumunda, milli aday sıralamasına giremeyen adaylar, milli 

olmayan diğer adaylarla birlikte YP’na göre tekrar sıralamaya alınır. 

3. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarının milli kontenjanına başvuran 

erkek-kadın aday sayısının cinsiyet için ayrılan kontenjandan az olması 

durumunda, eksik kontenjan öncelikle karşı cinsiyetten tamamlanır. 

4. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarının milli kontenjanına başvuran 

erkek-kadın aday sayısının belirlenen kontenjandan az olması ve eksik 

kontenjanın karşı cinsiyetten tamamlanamaması durumunda kontenjan 

açığı diğer milli adaylardan cinsiyet gözeterek tamamlanır. 

5. Dördüncü maddede belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda milli 

kontenjan açığı diğer milli adaylardan cinsiyet gözetmeksizin puan 

sıralamasına göre tamamlanır. 

6. Milli kontenjanına başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjandan az 

olması durumunda, eksik kontenjan yerleştirme puanı sıralamasına göre 

cinsiyet gözeterek diğer adaylardan tamamlanır.  

7. Altıncı maddede belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda kontenjan 

açığı diğer adaylardan cinsiyet gözetmeksizin puan sıralamasına göre 

tamamlanır. 
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g) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; açık olan spor dallarına başvuran 

Olimpik milli sporcuların kontenjanlara yerleştirilmesinde sırasıyla 

aşağıdaki işlemler uygulanır: 

1. Bu kategorideki milli sporcuların değerlendirilmesinde cinsiyet dikkate 

alınmaz.  

2. Milli sporcuların başvurdukları branşta kayıt hakkı elde edebilmesinde 

belirleyici olan YP sıralamasıdır. 

3. Olimpik milli sporcu kontenjanın dolması ve  olimpik olmayan milli sporcu 

kontenjanının açık olması durumunda bu kontenjandan faydalanabilir.  

4. Milli kontenjanından kayıt hakkı elde edemeyen sporcu yerleştirme puanına 

göre sınava giren diğer adaylarla bir arada değerlendirilir. Sınavın bu 

aşamasında kontenjan tamamlama ile ilgili genel hükümler uygulanır. 

 

h) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Olimpik olmayan spor dallarından 

başvuran Milli sporcuların, kontenjanlara yerleştirilme yerleştirilmesinde 

aşağıdaki işlemler uygulanır: 

1. Bu kategorideki olimpik olmayan milli sporcuların değerlendirilmesinde 

cinsiyet dikkate alınmaz. 

2. Olimpik olmayan milli sporcuların başvurdukları kayıt hakkı elde 

edebilmesinde belirleyici olan yerleştirme puan sıralamasıdır. 

3. Olimpik olmayan milli sporcu kontenjanın dolması ve  olimpik milli sporcu 

kontenjanının açık olması durumunda bu kontenjandan faydalanabilir.  

4. Olimpik olmayan milli kontenjanından kayıt hakkı elde edemeyen sporcu 

yerleştirme puanına göre sınava giren diğer adaylarla bir arada değerlendirilir. 

Sınavın bu aşamasında genel hükümler çerçevesinde belirlenmiş kurallar 

uygulanır. 

 

i) Olimpik ve olimpik olmayan milli kontenjanların dolmaması durumunda 

kontenjan diğer adaylardan doldurulur. 

 

Spor Özgeçmiş Puanı Katkısı 
MADDE 17. Adayın spor özgeçmiş puan değerlendirilmesi başvuru sırasında verilen 

evraklar esas alınarak spor dalına göre Tablo 10-29’a göre yapılır. 

 

MADDE 18. Spor Özgeçmiş Değerlendirmesi 

 
a) Adayların E-Devlette yer alan “Sporcu Bilgi Sisteminden” alacakları “Sporcu Bilgi 

Formu” çıktısını getirmeleri zorunludur (Bakınız EK 3). 
b) Adayların başvurdukları spor branşında müsabakalarla ilgili onaylı 2 (iki) adet müsabaka 

cetveli veya belgesi getirmeleri zorunludur.  

c) Spor özgeçmiş belgeleri ve müsabaka cetvelleri GSİM (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 
merkezlerinden ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylatılması gerekmektedir. 

d) Futbol Branşından başvuru yapan adayların spor özgeçmiş belgelerini ve müsabaka 

cetvellerini, “Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerinden” ıslak imzalı ve mühürlü 
olarak onaylatılması gerekmektedir. Futbol yerel liglerde oynayan adayların spor özgeçmiş 

belgeleri ve müsabaka cetvellerini GSİM (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) merkezlerinden 

ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylatılması gerekmektedir. 
e) İlk kez 2021 veya 2022 takvim yılı içerisinde lisans çıkarmış adaylar spor özgeçmişi puanı 

alamazlar. 2020 takvim yılı ve daha önceki yıllarda alınmış lisanslar ve sportif başarı 

belgeleri kabul edilir. 
f) Spor özgeçmiş dosyaları Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim 

elemanlarından oluşan Spor Özgeçmiş Dosyası Değerlendirme Komisyonları tarafından 

değerlendirilir. 
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Tablo 10. Genel Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu (Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümüne, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Yer Almayan Spor 

Dallarından Başvuran Adaylar İçin Değerlendirme Tablosu) 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ 

PUAN 

Olimpik 

branşlar 

Olimpik 

olmayan 

branşlar 

1. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

(A) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 100 
80 

(B) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 95 70 

(C) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 90 60 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK  

En üst deplasmanlı ligdeki takımda sporcu olarak yer almak 90 
60 

En üstten 2. sıradaki ligdeki takımlarda sporcu olarak yer almak 75 50 

En üstten 3. sıradaki ligdeki takımlarda sporcu olarak yer almak 60 30 

Diğer deplasmanlı liglerde sporcu olarak yer almak 40 
40 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK  

Türkiye Şampiyonası’nda sporcu olarak ilk 4’te yer almak 90 70 

Türkiye Şampiyonası’nda sporcu olarak ilk 5-8 arası derece de yer almak 70 
60 

Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde yer almış olmak 60 50 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI  

Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’te yer almak 70 50 

Türkiye Şampiyonası’nda ilk 5-8 arası derecede yer almak 60 40 

Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde  yer almış olmak 40 20 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış 

olması gerekmektedir. 2021 veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar 

geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış olma 

koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

 

15 

 

10 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 
• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak 

antrenör olarak yer almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış 

olmak) 

100 

 

90 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 80 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 60 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 
30 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak  20 
 

10 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 
• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla 

adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

60 50 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın 

ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu 

sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

50 
40 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın 

ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu 

sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

40 
30 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla 

adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

20 10 
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Tablo 11. Futbol için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 
 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ Erkekler: Futbolda A, A2, Ümit ve tüm alt yaş kategorilerinde milli veya futsalda A, U19 

ve alt yaş kategorilerinde milli olmak veya plaj futbolunda milli olmak  

➢ Kadınlar: A, U19 ve alt yaş kategorilerinde milli olmak 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 80 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

➢ BAL ligi, Akademi ve Gelişim Ligleri’nin U21 ve U19 takımlarında sporcu olarak yer 

almak 

➢ Kulüplerarası Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 4 Futbol/Futsal takımlarında  sporcu olarak 

yer almak 

 

70 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Akademi ve Gelişim Ligleri’nin U17 ve alt kategorilerindeki takımlarında yer almak 

➢ Futsal Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Amatör Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

60 

➢ Plaj Futbolu Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Futbolda 1. veya 2. Amatör Lig’de sporcu olarak yer almak  

➢ Amatör takımların U19 veya U17 takımlarında sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Amatör takımların U16 ve alt kategorilerinde sporcu olarak yer almak 40 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında sporcu 

olarak yer almak 

90 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yarı finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında sporcu 

olarak yer almak 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Çeyrek finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında 

sporcu olarak yer almak 

70 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması 

gerekmektedir. 2021 veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 

yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Futbolda UEFA Pro Lisans ve UEFA A Antrenörlük Belgesi’ne sahip olmak 

• Futbolda UEFA B Lisans Belgesi’ne sahip olmak  
100 

• Herhangi bir milli takımda  antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer almak (2 farklı 

tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• TFF- B, TFF - C ve Kaleci Antrenörlüğü, TFF Futsal Antrenörlüğü, Plaj Futbolu 

Antrenörlüğü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü, Maç Analizi Antrenörlüğü, Atletik 

Performans Antrenörlüğü,  Çocuk Futbolu Antrenörlüğü, Futbolda Grasstroots-C- ve TFF 

Gönüllü Liderlik  Antrenörlük  Belgesi’ne sahip olmak 

50 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı 

ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları 

müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları 

müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı 

ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

20 

 

     ***Müsabaka cetvellerinde ligleri belirtilmeyen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

***Futbolda Süper Amatör Küme olmayan illerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan ıslak imzalı 

antetli kağıda belgelemek kaydıyla 1. Amatör Küme müsabaka belgeleri süper amatör küme puanı üzerinden 

değerlendirilecektir.  
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Tablo 12. Voleybol için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ Salon ve Plaj A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ Salon ve Plaj C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Gençler Ligi takımlarında sporcu olarak yer almak 
90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Yıldızlar Ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  
80 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

 
60 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Genç Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

50 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 13. Basketbol için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Türkiye Basketbol Gençler Ligi’nde sporcu olarak yer almak 
80 

➢ Deplasmanlı Bölgesel ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  70 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  60 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Genç Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Yerel amatör liglerde sporcu olarak yer almak  30 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 14. Kort Tenisi için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 
 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 
100 

• FERDİ/KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

➢ Herhangi bir uluslararası (ITF,ATP,WTA) turnuvaya  sporcu olarak katılmış olmak 

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye Şampiyonasında Ana Tabloda (32’li) sporcu olarak yer almak  

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

yarı final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya Kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

çeyrek final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya Kulüplerde Türkiye Deplasmanlı 1. Liginde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda 

sporcu olarak yer almak  

100 

➢ Türkiye Deplasmanlı 1. Lig takımında sporcu olarak yer almak  

➢ 2. Ligde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüpler Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) Turnuvalarında Final 

Oynamış Olmak 

90 

➢ Türkiye Deplasmanlı 2. Lig takımında sporcu olarak yer almak 

➢ Ferdi, kulüp veya okullarda Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) 

turnuvalarında yarı final oynamış olmak 

80 

➢ Ferdi veya Kulüp Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) turnuvalarında 

çeyrek final oynamış olmak,  

➢ 3. Ligde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda sporcu olarak yer almak 

70 

➢ Türkiye Deplasmanlı 3. Lig takımında sporcu olarak yer almak  

➢ TTF’ nin düzenlemiş olduğu +18 senior turnuvalarından en az 5 turnuvaya sporcu olarak yer almak 

katılmış olmak 

60 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 15. Masa Tenisi için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 
100 

• FERDİ/KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 80 

➢ Deplasmanlı Bölgesel ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  70 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  60 

• FERDİ/KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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       Tablo 16. Durgunsu Kano için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası 

müsabakalarında; Büyüklerde  ilk üç dereceye girmiş olmak. 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Gençler ve Yıldızlar kategorisinde sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş 

olmak. 

100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası 

müsabakalarında; Büyükler Finalinde yarışmış olmak 
90 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Minik Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde  Minik  Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde  Minik  Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları  Minik  Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik  Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik  Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 



25 

 

Tablo 17. Atletizm için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Atletizm Kulüplerarası en üst ligde Türkiye Final Şampiyonasında sporcu 

olarak ilk 5’de yer almak. 
100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Atletizm Kulüplerarası en üst ligde sporcu olarak yarışmış olmak. 90 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Diğer atletizm liglerinde yarışmış olmak 

➢ Bölge Yarışmalarında ilk 5’de sporcu olarak katılmış olmak. 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde s ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

 

90 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 18. Cimnastik (Tüm Branşlar) için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 
• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A, B ve C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 100 

• FERDİ/OKUL/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak İlk 3’de yer almak 
100 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

100 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak 4-6 derecede yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

90 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak 7-10 derecede yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

60 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

40 

➢ Bölgesel Genel Cimnastik Organizasyonlarına Sporcu Olarak Katılım 30 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 veya 

2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış 

olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer almak (2 

farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu 

koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
20 
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Tablo 19. Kürek için Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 
• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A, B ve C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

 

➢ Durgun su küreği Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası müsabakalarında; Büyükler, Gençler, 

Yıldızlar ve Küçükler kategorisinde sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak. 

 

100 

 

➢ Durgun su küreği Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası müsabakalarında; Büyükler, Gençler 

ve Yıldızlar kategorisinde Final yarışlarına sporcu olarak katılmak. 

 

90 

 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

  

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama 

yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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MADDE 19. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK 

SINAVI 
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına 

Dair Yönetmelik” 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı resmî gazetede 

yayınlanmıştır. Özel yetenek sınavımızda engelli kontenjan özellikleri 

belirlenirken bu yönetmelik esasları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu 

yönetmeliğin 3. Bölüm 14. maddesine göre;  

1. Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel 

gruplarında belirtilmiş adaylar yararlanabilir: 

a) Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel 

engeli bulunan adaylar. 

b) Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli 

bulunan adaylar. 

c) Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve 

üzeri olmak üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

ç) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental 

retardasyonu bulunan adaylar.  

d) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde 

otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan 

adaylardan; 

1) F84.0: Çocukluk otizmi, 

2) F84.1: Atipik otizm, 

3) F84.2: Rett sendromu, 

4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, 

Heller Sendromu ve benzeri), 

5) F84.5: Asperger sendromu, 

6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olanlar. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına 

başvuru yapabilmek için adayların; 

a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya 

ÇÖZGER’inin bulunması, 

b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin 

karşılıklarının ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması, 

c) Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek 

Testi (TYT) puanının en az 100 ve üzeri olması gerekmektedir. 

(3) Engelli kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı ile 

başvuru imkanı birinci fıkrada yer alan tanılar ile sınırlandırılmıştır. 

Bunların dışındaki tanılara sahip engelli veya süreğen hastalığı bulunan 

adaylar, yükseköğretime giriş sınavları ve özel yetenek sınavlarında 

engellilere tanınan diğer imkanlardan yararlanabilmekle birlikte engelli 

kontenjanından ilk etapta yararlanamaz; ancak ilgili engelli kontenjanının 

boş kalması durumunda; özel yetenek sınavına başvuru için aranan TYT 

taban puanını sağlamak ve engel durumu %40 ve üzeri olmak suretiyle 

özel yetenek sınavı için başvurmuş ve sınava girmiş olması durumunda 

engelli kontenjanından yararlanabilir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru için YKS/TYT’den en az 100 

puan almış olmak kaydıyla fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru 

yapabilirler. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne başvuran adayların 
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başvuru yapabilmeleri için; Y-TYT de en düşük 800.000’inci başarı 

sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının 

başarı sırası dikkate alınır ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-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. 

(2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 5. Madde) 

 

Başvurunun kabul edilebilmesi için Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi ve 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde ilgili branşta eğitim 

görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını 

raporla belgelemesi gerekmektedir. 

 

Fakültemizde engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak 

düzeyde engel durumları aşağıda tanımlanmıştır: 

 

1. Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel 

gruplarında belirtilmiş adaylar yararlanabilir: 

 

1.1. Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen 

bedensel engeli bulunan adaylar. 

 

*Bedensel Engelli adayların, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 

başvurabilmeleri için; Beden kazanma gücünden azalma oranı %40-75 

arası olan Ortopedik Engelliler ile ilgili Ön Değerlendirme Kurulunun 

oluru gereklidir. Adaylar, Beden kazanma gücünden azalma oranını T.C. 

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun ilgili Gurup Başkanlığı veya 

Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmek 

zorundadırlar. 

 

1.2. Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme 

engeli bulunan adaylar: 

 

Sportif sınıflandırmada; (B2-B3) ya da (T12/F12-T13/F13) düzeyinde 

olması. 

 

* B2= El şeklini algılayabilirler, ancak görme keskinliği 20/600’den daha 

iyi değildir. Görme açıları görsel alanda 5 dereceden daha azdır. 

* B3= Görme açıları 5-20 derece arasındadır. 20/600-60/600 görme 

gücüne sahiptirler. 

* T12/F12 Elin şeklini 2/60’lık görme derinliği ve/veya 5 dereceden daha 

az bir görme alanı fark edebilenler. 

* T13/F13 2/60’lık görsel derinlikten 6/60’lık görsel derinliğe ve/veya 5 

dereceden daha fazla ve 20 dereceden daha az görme alanı olanlar. 
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1.3. Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli 

%70 ve üzeri olmak üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

 

*İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak 

okuma ile iletişimini sağlıklı kurabilenler, 

*Vestibular aparey veya denge merkezinde hasar olmaması 

(Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir). 

 

1.4. Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental 

retardasyonu bulunan adaylar. 

 

*“Zihin yetersizliği/mental retardasyonu” olduğunu belgelemek 

kaydıyla Engelli Öğrenci Değerlendirme Komisyonu (EÖDK) 

[Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanında uzman 1(bir) Öğretim 

Üyesi + Spor Bilimleri Fakültesi’nden 2(iki) öğretim üyesi] tarafından 

yapılacak olan ön koşul sınavı: Okuma-Anlama Testi’ nde (OAT) 

başarılı olma. 

 

1.5. Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları 

dahilinde otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı 

olan adaylardan; 

1.5.1. F84.0: Çocukluk otizmi, 

1.5.2. F84.1: Atipik otizm, 

1.5.3. F84.2: Rett sendromu, 

1.5.4.  F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif 

psikoz, Heller Sendromu ve benzeri), 

1.5.5. F84.5: Asperger sendromu, 

1.5.6. F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olanlar. 

 

Maddesinde 1.5 de tanımlanan adaylar için; fakültemiz EÖDK tarafından 

yapılacak olan ön koşul sınavı: İletişim Becerileri Testi’nde (İBT) 

başarılı olma. 

Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz 

sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Fakültemiz komisyonunca 

değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel 

bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir. 

Sınav Başvurusunda bulunacak engelli aday, aşağıdaki Tablo’da 

belirtilen puanlama ve sınavlar ile değerlendirilecektir. Madde 1.4 de 

tanımlanan zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan 

adayların ve madde 1.5 de tanımlanan ICD kodları dahilinde otizm 

spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan 

adayların sınav başvurusu kabulü için, öncelikle ÖN KOŞUL 

SINAVI’ndan başarılı olmaları şarttır. 

 

a) Zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan adaylar için ön koşul 

sınavı 

b) Otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan 

adaylar için ön koşul sınavı 

 
Yer: Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampusu Spor Bilimleri Fakültesi 
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Tarih ve saat: 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 11:00 
 

Tablo 30. Engelli Grupları ve Özel Yetenek Sınavı Aşamaları 

 

ENGEL GRUPLARI 
OKUMA- 
ANLAMA 

TESTİ 

İLETİŞİM 
BECERİ 
TESTİ 

SPORTİF 
BAŞARI 
PUANI 

ÖZEL 
YETENEK 
SINAVI 

 

PUANLAMA 
ÖN 

KOŞUL 
SINAVI 

ÖN 
KOŞUL 
SINAVI 

 

80 
 

20 

BEDENSEL ENGELLİ 
ADAY 

  

X√ X*†‡ 

İŞİTME ENGELLİ 
ADAY 

  

X√ 
X*†‡ 

GÖRME ENGELLİ 
ADAY 

 

 X√ X*†‡ 

ZIHIN 
YETERSIZLIĞI/MENTAL 
RETARDASYONU 
BULUNAN ADAYLAR 

X 
 

X√ 
 

X*†‡ 

OTIZM SPEKTRUM 
BOZUKLUĞU/YAYGIN 
GELIŞIMSEL 
BOZUKLUK TANISI 
OLAN ADAYLAR 

  

X 

 

X√ 

 

X*†‡ 

 

* 9 engelli kontenjanından her bir engel grubuna yalnızca 1 kontenjan verilecektir 
(Engel gruplarından birinde başvuru olmadığı taktirde, bu kontenjan (†) şıkkında 

değerlendirilecektir.) Engelli kontenjanına (9 kişi) yeterli başvuru olmadığı 
taktirde; bu kontenjanlar diğer başvuru yapan adaylar için kullanılacaktır. 

† Geri kalan engelli kontenjanı ise; başvuru engelli grupları göz önüne alınarak; 

yapılacak puanlamada en yüksek puanı alacak engelli aday için kullanılacaktır. 
‡ Engelli Adaylar, Eurofit Test Bataryasında yer alan “Disklere Dokunma Testi” 

ile değerlendirilecektir. 
√ Sportif Başarı Puanları Hesaplamasında; hangi spor branşından başvuru yapılmış 

ise o branş ile ilgili özgeçmişe sahip olmak gereklidir. 

 

 

MADDE 20. Engelliler için Özel Yetenek Sınavı 

 

Disklere Dokunma Testi (Eurofit Test Bataryası’ndan ) 
 

• ÖLÇÜLEN ÖZELLİK  

• Reaksiyon Sürati  

• TESTİN TANIMI  

• 2 Diske, Tercih Edilen Elle ve Sırayla, Süratli Bir Şekilde 

Dokunmak 

• MATERYAL  

• Uygun yükseklikte masa ve kronometre.  

• 20 cm. çapında iki plastik disk masa üzerine dizilir. İki diskin 

merkez noktasından birbirine olan mesafesi 80 cm. (Buna göre 

kenarlar 60 cm. aralıkta) aralıkta olmalıdır. 10 x 20 cm. ebattaki 

dikdörtgen plaka, iki diske eşit uzaklıktaki yere yerleştirilir. 
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TESTİN UYGULANIŞI 

            Masa önünde sandalyeye oturur vaziyette tercih etmediğiniz 

elinizi dikdörtgenin üzerine koyunuz. Tercih ettiğiniz elinizi, diğer 

elinizin üzerinden çapraz geçirerek, tercih elin zıt yönündeki disk 

üzerine koyunuz. Disk üzerine koyduğunuz tercih ettiğiniz elinizi, diğer 

elin üzerinden hareket ettirerek mümkün olan hızla disklere dokununuz. 

Hazır ol… Başla denilince elinizi bir diskten diğerine, mümkün olan 

hızla ve 25 defa hareket ettirin. “Stop” işareti verilmeden durmayın, 

hareket anında yaptığınız dokunma sayıları yüksek sesle test lideri 

tarafından sayılacaktır. Test iki defa yapılır ve en iyi performans test 

sonucu olarak kaydedilir.  

 

 
Bu test, özel yetenek sınavına katılan tüm engel gruplarının uygulayabilmesi 

için modifiye edilerek sandalyede oturarak yaptırılacaktır. 

 

Disklere Dokunma Testi’nde adayların yetenek sınavından aldıkları 

ham puanların yüzlük sisteme dönüştürülmesinde adayların testten 

aldığı minimum ve maksimum değerler kullanılacaktır (Disklere 

Dokunma Testinden elde edilecek en hızlı derece 100 puan, en yavaş 

derece 0 puan olarak kabul edilecektir). 

Adaylar sadece 1 kez test yapacak ve istediği eli kullanabilecektir. Sınav 

sırasında adayın performansı 3 ayrı kronometre ile ölçülecek ve test 

sonunda en iyi ve en kötü değer değerlendirmeden çıkarılarak ortadaki 

değer adayın performans test sonucu olarak ilan edilecektir. Sınav 

görüntüsü video kaydı altına alınacaktır.  

Sınavı kazanan engelli adaylar arasından kayıt tarihleri içerisinde kesin 

kaydını yaptırmayan adaylar yerine öncelikle engelli yedek listesindeki 

adaylara YP’larına göre kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Buna rağmen 

engelli kontenjanının dolmaması durumunda açık kalan engelli 

kontenjanları 2021- 2022 yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda 

belirtilen esaslar çerçevesinde doldurulacaktır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ VE 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ENGELLİ KONJENTANLARINA 

BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI TABLOLARI 

 

Tablo 20. Engelli Adaylar İçin Genel Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

(Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Yer 

Almayan Spor Dallarından Başvuran Engelli Adaylar İçin Değerlendirme 

Tablosu) 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ 

PUAN 

Olimpik 

branşlar 

Olimpik 

olmayan 

branşlar 

1. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

(A) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 100 80 

(B) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 95 70 

(C) kategorisi milli sporcu belgesine sahip olmak 90 60 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK  

En üst deplasmanlı ligdeki takımda sporcu olarak yer almak 90 
60 

En üstten 2. sıradaki ligdeki takımlarda sporcu olarak yer almak 75 50 

En üstten 3. sıradaki ligdeki takımlarda sporcu olarak yer almak 60 30 

Diğer deplasmanlı liglerde sporcu olarak yer almak 40 40 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK  

Türkiye Şampiyonası’nda sporcu olarak ilk 4’te yer almak 90 70 

Türkiye Şampiyonası’nda sporcu olarak ilk 5-8 arası derece de yer almak 70 60 

Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde yer almış olmak 60 50 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI  

Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’te yer almak 70 50 

Türkiye Şampiyonası’nda ilk 5-8 arası derecede yer almak 60 40 

Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde  yer almış olmak 40 20 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması 

gerekmektedir. 2021 veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. 

Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış olma koşulunu 

sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

 

10 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ  

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak 

antrenör olarak yer almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış 

olmak) 

100 
90 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 80 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 60 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 
30 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak  20 
10 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama 

yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların 

sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

60 50 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk 

hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak 

şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 40 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk 

hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak 

şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

40 30 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama 

yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların 

sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

20 10 
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Tablo 21. Engelli Adaylar İçin Futbol Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 
 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ Erkekler: Futbolda A, A2, Ümit ve tüm alt yaş kategorilerinde milli veya futsalda A, U19 

ve alt yaş kategorilerinde milli olmak veya plaj futbolunda milli olmak  

➢ Kadınlar: A, U19 ve alt yaş kategorilerinde milli olmak 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 80 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

➢ BAL ligi, Akademi ve Gelişim Ligleri’nin U21 ve U19 takımlarında sporcu olarak yer 

almak 

➢ Kulüplerarası Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 4 Futbol/Futsal takımlarında  sporcu olarak 

yer almak 

 

70 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Akademi ve Gelişim Ligleri’nin U17 ve alt kategorilerindeki takımlarında yer almak  

➢ Futsal Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Amatör Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

60 

➢ Plaj Futbolu Ligi’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Futbolda 1. veya 2. Amatör Lig’de sporcu olarak yer almak  

➢ Amatör takımların U19 veya U17 takımlarında sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Amatör takımların U16 ve alt kategorilerinde sporcu olarak yer almak 40 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında sporcu 

olarak yer almak 

90 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yarı finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında sporcu 

olarak yer almak 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Çeyrek finallerinde ilk 4 Futbol/Futsal takımında 

sporcu olarak yer almak 

70 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması 

gerekmektedir. 2021 veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 

yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Futbolda UEFA Pro Lisans ve UEFA A Antrenörlük Belgesi’ne sahip olmak 

• Futbolda UEFA B Lisans Belgesi’ne sahip olmak  
100 

• Herhangi bir milli takımda  antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer almak (2 farklı 

tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• TFF- B, TFF - C ve Kaleci Antrenörlüğü, TFF Futsal Antrenörlüğü, Plaj Futbolu 

Antrenörlüğü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü, Maç Analizi Antrenörlüğü, Atletik 

Performans Antrenörlüğü,  Çocuk Futbolu Antrenörlüğü, Futbolda Grasstroots-C- ve TFF 

Gönüllü Liderlik  Antrenörlük  Belgesi’ne sahip olmak 

50 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı 

ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları 

müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe 

başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları 

müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı 

ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz 

20 

 

     ***Müsabaka cetvellerinde ligleri belirtilmeyen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

***Futbolda Süper Amatör Küme olmayan illerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan ıslak imzalı 

antetli kağıda belgelemek kaydıyla 1. Amatör Küme müsabaka belgeleri süper amatör küme puanı üzerinden 

değerlendirilecektir.  
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Tablo 22. Engelli Adaylar İçin Voleybol Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

 

➢ Salon ve Plaj A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ Salon ve Plaj C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Gençler Ligi takımlarında sporcu olarak yer almak 
90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Süper Yıldızlar Ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  
80 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

 
60 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Genç Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

50 

  

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 4’te sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 23. Engelli Adaylar İçin Basketbol Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 

➢ Türkiye Basketbol Gençler Ligi’nde sporcu olarak yer almak 
80 

➢ Deplasmanlı Bölgesel ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  70 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  60 

• KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Genç Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Grup 1.liği’nde sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Yerel amatör liglerde sporcu olarak yer almak  30 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 24. Engelli Adaylar İçin Kort Tenisi Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 
 

 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 
100 

• FERDİ/KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  

➢ Herhangi bir uluslararası (ITF,ATP,WTA) turnuvaya  sporcu olarak katılmış olmak 

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye Şampiyonasında Ana Tabloda (32’li) sporcu olarak yer almak  

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

yarı final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya Kulüplerde Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) turnuvalarında 

çeyrek final oynamış olmak 

➢ Ferdi veya Kulüplerde Türkiye Deplasmanlı 1. Liginde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda 

sporcu olarak yer almak  

100 

➢ Türkiye Deplasmanlı 1. Lig takımında sporcu olarak yer almak  

➢ 2. Ligde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüpler Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) Turnuvalarında Final 

Oynamış Olmak 

90 

➢ Türkiye Deplasmanlı 2. Lig takımında sporcu olarak yer almak 

➢ Ferdi, kulüp veya okullarda Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) 

turnuvalarında yarı final oynamış olmak 

80 

➢ Ferdi veya Kulüp Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) turnuvalarında 

çeyrek final oynamış olmak,  

➢ 3. Ligde Play-Off’a kalma başarısın gösteren takımda sporcu olarak yer almak 

70 

➢ Türkiye Deplasmanlı 3. Lig takımında sporcu olarak yer almak  

➢ TTF’ nin düzenlemiş olduğu +18 senior turnuvalarından en az 5 turnuvaya sporcu olarak yer almak 

katılmış olmak 

60 

• OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Grup 1.liğinde sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 25. Engelli Adaylar İçin Masa Tenisi Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 
100 

• FERDİ/KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üst kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 2. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 90 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 3. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak 80 

➢ Deplasmanlı Bölgesel ligi takımlarında sporcu olarak yer almak  70 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde en üstten 4. kategorideki liglerde sporcu olarak yer almak  60 

• FERDİ/KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 26. Engelli Adaylar İçin Durgunsu Kano Spor Özgeçmiş Değerlendirme 

Tablosu 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası 

müsabakalarında; Büyüklerde  ilk üç dereceye girmiş olmak. 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Gençler ve Yıldızlar kategorisinde sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş 

olmak. 

100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası 

müsabakalarında; Büyükler Finalinde yarışmış olmak 
90 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Minik Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde  Minik  Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde  Minik  Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları  Minik  Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik  Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

90 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik  Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları  Minik Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 27. Engelli Adaylar İçin Atletizm Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 

• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A ve B milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 

➢ C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak 

 

100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Atletizm Kulüplerarası en üst ligde Türkiye Final Şampiyonasında sporcu 

olarak ilk 5’de yer almak. 
100 

➢ Kadınlar ve Erkeklerde Atletizm Kulüplerarası en üst ligde sporcu olarak yarışmış olmak. 90 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

80 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak  

70 

➢ Diğer atletizm liglerinde yarışmış olmak 

➢ Bölge Yarışmalarında ilk 5’de sporcu olarak katılmış olmak. 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

50 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde s ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

 

90 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 5’de sporcu olarak yer 

almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Bölge Gruplarında ilk 5’de sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 

veya 2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda 

çıkarmış olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer 

almak (2 farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. 

Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 

2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka 

cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve 

öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz 

20 
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Tablo 28. Engelli Adaylar İçin Cimnastik (Tüm Branşlar) Spor Özgeçmiş 

Değerlendirme Tablosu 

  

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1. SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 
• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A, B ve C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 100 

• FERDİ/OKUL/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak İlk 3’de yer almak 
100 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

100 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak 4-6 derecede yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

90 

➢ Türkiye Şampiyonalarında, Federasyon Kupasında ve Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası 

Finallerinde sporcu olarak 7-10 derecede yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

70 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında ilk 3’de sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Büyük/Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

60 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında 4-6 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

50 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde 7-10 derecede sporcu olarak yer almak 

40 

➢ Bölgesel Genel Cimnastik Organizasyonlarına Sporcu Olarak Katılım 30 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 veya 

2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış 

olma koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer almak (2 

farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu 

koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
20 
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Tablo 29. Engelli Adaylar İçin Kürek Spor Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KATEGORİLERİ PUAN 

1.  SPORCULUK ÖZGEÇMİŞİ 
• MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK 

➢ A, B ve C milli sınıfında milli sporcu belgesine sahip olmak (her türlü milli sporcu) 100 

• FERDİ/KULÜPLERARASI MÜSABALARI 

 

➢ Durgun su küreği Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası müsabakalarında; Büyükler, Gençler, Yıldızlar 

ve Küçükler kategorisinde sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak. 

 

100 

 

➢ Durgun su küreği Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Kupası müsabakalarında; Büyükler, Gençler ve 

Yıldızlar kategorisinde Final yarışlarına sporcu olarak katılmak. 

 

90 

 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

 

➢ Kulüplerde Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Kulüplerde Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• FERDİ/OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Yarı Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

80 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Türkiye Çeyrek Finalleri’nde sporcu olarak yer almak 

 

70 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Genç Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Yıldız Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

➢ Okullar arası Türkiye Şampiyonaları Küçük Eleme Gruplarında sporcu olarak yer almak 

 

60 

• Lisanslı sporcu olmak (Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesinde çıkarılmış olması gerekmektedir. 2021 veya 

2022 yıllarında çıkarılmış lisanslar geçersizdir. Lisansın ilk kez 2020 yılı ve öncesindeki yıllarda çıkarmış olma 

koşulunu sağlayan adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 

 

15 

2. ANTRENÖRLÜK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası Antrenör Belgesi sahibi olmak 100 

• Herhangi bir milli takımda 3. Kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olarak antrenör olarak yer almak (2 

farklı tarihte milli organizasyonda görev almış olmak) 
100 

• 5. veya 4. kademe antrenör belgesine sahip olmak  100 

• 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80 

• 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 50 

• 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olmak (Adayın belge alma tarihi 2020 yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu 

koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz) 
20 

3. HAKEMLİK ÖZGEÇMİŞİ 

• Uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
70 

• Ulusal düzeyde branşındaki en üst iki klasmanında hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

60 

• Ulusal organizasyonlarda en üstten 3. Klasmanda hakemlik yapmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 

yılı ve öncesinde olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı 

aranmaz) 

50 

• Yerel liglerdeki tüm kategorilerde hakem olmak (Adayın ilk hakemliğe başlama yılı 2020 yılı ve öncesinde 

olmalıdır. Bu koşulu sağlamak şartıyla adayların sunacakları müsabaka cetvellerinde yıl şartı aranmaz 
20 
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ALTINCI BÖLÜM 
Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 

 

MADDE 21. Özel Yetenek Sınavının değerlendirmesine ait bilgiler 

https://sporbilim.cu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 

 

MADDE  22 . Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavı Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ilgili yılın ÖSYM tarafından 

yayınlanan 2022 YKS Sınav Kılavuzundaki özel yetenek sınavlarında kullanılmasına 

hükmedilen formüller esas alınır. 

 

Adaylar Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2022-

YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan 

puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan ÖSYM’nin internet adresinde yayınlanan 

2022 YKS Kılavuzunda belirlenen formüle göre hesaplanacaktır. 

 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 

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

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih 

ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili 

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır): 

 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

 

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

 

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

 

 

MADDE 23. ÖSYM'nin internet adresindeki 2022 YKS Kılavuzunda belirtildiği gibi 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak 

üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır (Bkz. 

2022 YKS Kontenjanlar kılavuzu 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf ). 

 

MADDE 24. Adaylar Özel Yetenek Sınavı için ilan edilen tüm kontenjanlara YP 

puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanır. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran adaylar Sınav 

Başvuru Formunda hangi spor branşından sınava gireceklerini işaretlemek 

zorundadır. Bu beyan adayın öğrenim görmek istediği antrenörlük spor branşı ile ilgili 

resmi beyanı olarak kabul edilir. Adayın öğrenim süresi boyunca başvuruda beyan 

ettiği branş dışında bir branşa geçiş yapmasına izin verilmez.  

 

MADDE 25. Her iki bölümde de farklı oranda katkı yapacak olan spor özgeçmiş 

puanları, sınav komisyonuna sunulan özgeçmiş dosyasındaki spor özgeçmiş belgeleri 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf
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değerlendirilerek hesaplanır. Elde edilen puanların duyurusu sınav programında ilan 

edilen takvime göre yapılır. 

 

MADDE 26. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde spor özgeçmiş belgelerinin 

değerlendirilmesinde spor dalı ayrımı yapılmaz. 

 

MADDE 27. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde adayın başvurduğu spor dalındaki 

spor özgeçmiş belgeleri değerlendirmeye alınır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 

belirlenen spor branşları dışındaki spor dallarına ait spor özgeçmiş belgeleri 

değerlendirmeye alınmaz. 
 

MADDE 28. Adayın beyan ettiği bilgilerin ve sunduğu belgelerin doğruluğu 

kendi sorumluluğundadır. Adayın sahte ve/veya yanıltıcı beyanda bulunması 

durumunda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkması halinde aday hakkında 

yasal işlem başlatılır.  

 

Sonuçların İlan Edilmesi 
MADDE 29.  

a) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adaylar ve yedekler sınavlar yapıldıktan 

sonra Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasında 

(https://sporbilim.cu.edu.tr ) ilan edilir.  

 

Kesin Kayıt İşlemleri 
MADDE 30. 
 

a) Kesin kayıt işlemleri Üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde Rektörlük 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofislerinde gerçekleştirilir ve 

https://sporbilim.cu.edu.tr sayfasında duyurulur. 

b) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilmiş kesin kayıt sürelerinde gerekli 

belgeleriyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi takdirde kayıt olmayan aday öğrenci 

yerine, ilan edilecek yedek listedeki sıraya göre kayıt hakkı kazanır. Kesin 

kayıtlar Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofislerinde 

08.00-17.00 saatleri arasında yapılır. Kayıt yaptırmayan adayların yerine aynı 

gün yedek kayıt listeleri https://sporbilim.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

İlan edilen bu yedek listelere bir gün sonra 08.00-17.00 saatleri arasında kayıt 

yapılacaktır.  

c) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için asil adaylardan sonra, başarı 

sıralamasına göre her iki cinsiyetten kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak 

açıklanır. 

d) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde her spor dalı için kontenjan sayısı kadar yedek 

aday belirlenir. Kesin kayıt esnasında boş kalan kontenjanlar için öncelikle aynı 

spor dalından aynı cinsiyetten başvurular alınır, başvuru olmaması durumunda 

ise karşı cinsiyetten yedek adayların kontenjan sayısı kadar kaydı yapılır. 

Kontenjanların karşı cinsiyetten de tamamlanamadığı durumlarda spor dalına 

bakılmaksızın en yüksek yerleştirme puanından başlamak üzere öncelikle aynı 

cinsiyetten, yoksa karşı cinsiyetteki adaylardan genel yedek listeden tamamlanır. 

e) Milli Sporcular için yedek liste sınav sonunda ayrıca ilan edilir. Milli sporcuların 

kayıt yapmaması durumunda, öğrencilerin boş kalan milli sporcu kontenjanına 

yedek liste yerleştirme puanı esas alınarak kayıt hakkı kazandığı ilan edilir. 

 

 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
https://sporbilim.cu.edu.tr/
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Sınav Disiplini ve Diğer Hükümler 
 

Sınav Disiplini 

 

MADDE 31. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların disiplinli, 

saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle sınav 

süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen sınav kurallarına uymayan 

ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar Sınav 

Yürütme Kurulu kararlarıyla sınavdan ihraç edilir. Herhangi bir bölümün sınavından 

ihraç edilen aday diğer bölümlerin sınavlarına da giremez. 

 

MADDE 32. Adayların sınava giriş listeleri Engelli Adaylar için 21 Ağustos 2022 

Tarihinde Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği için 22 Ağustos 

2022 tarihinde saat 17.00’den sonra  https://sporbilim.cu.edu.tr adresinden ilan 

edilecektir. Gerekli durumlarda Sınav Yürütme Kurulu sınav saatlerinde 

değişiklik yapabilir. 

 

MADDE 33.Sınava zamanında girmeyen adaya ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. 

Sınav sonucuna ilişkin itiraz yapacak aday, itiraz başvurusunu kendi sınavını 

takip eden 30 dakika içerisinde yapmalıdır. Sınav Yürütme Kurulunca mazereti 

geçerli bulunan adaya sınav tamamlamadan önce aynı gün bir hak daha verilir. 30 

metre sürat testinin tamamlanması ve parkurun kaldırılıp sıralamanın 

kesinleşmesinden sonra hiçbir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

 

MADDE 34. Sınavlar sırasında Çukurova Üniversitesi tesislerine ve ekipmanlarına 

herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında yasal işlem yapılır. 

 

MADDE 35. Bu kılavuzdaki ilkeler Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Kurulunun kabulü ve Rektörlük Makamının olurundan sonra uygulanır. 

 

MADDE 36. Bu kılavuzdaki ilkeler Çukurova Üniversitesi Rektörü adına Çukurova 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE 37. BU KILAVUZDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE VE 

ORTAYA ÇIKAN İHTİLAF DURUMLARINDA SINAV YÜRÜTME 

KURULU YETKİLİDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

BÖLÜMLERİ İLE ENGELLİ ADAYLARIN  ÖZEL YETENEK 

SINAV TARİHLERİ 
 

ENGELLİLER SINAV TARİHİ 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAV TARİHLERİ 

23.08.2022 

 
0900   Erkekler 30 m Sürat 

23.08.2022 1400  Kadınlar 30 m Sürat 

 

 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SINAV TARİHLERİ 

24.08.2022 

 
0900   Erkekler 30 m Sürat 

24.08.2022 1400  Kadınlar 30 m Sürat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.08.2022 1100 

Zihin yetersizliği/mental retardasyonu ve Otizm 

spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı 

olan adaylar için ön koşul sınavı (Spor Bilimleri Fakülte 

Binası) 

22.08.2022 1300 

Engelliler Özel Yetenek Sınavı 

Disklere Dokunma Testi (Spor Bilimleri Fakülte 

Binası/Performans Laboratuvarı) 

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ TÜM 

DUYURULARIN https://sporbilim.cu.edu.tr İNTERNET 

ADRESİNDEN TAKİP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Kampüsündeki Sakıp Sabancı Spor ve 

Sergi Sarayında Yapılacaktır. 

 

 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

SINAVI KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYIT YAPTIRMALARI 

İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

1. Diploma veya yeni çıkış belgesinin aslı 

2. 2021-2022 YKS/TYT Sonuç belgesi 

3. 4 adet vesikalık fotoğraf 

4. Erkek öğrenciler için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge (2000 yılı ve 

öncesi doğumlular için) 

5. Sağlık kurul raporu (Tam teşekküllü hastaneden) 

 

               KESİN KAYIT TARİH: 31 AĞUSTOS 2022  

     SAAT :  08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR 

               YER    : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ    

                              İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

• KESİN KAYITLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA YAPILACAKTIR. 

08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA KAYIT YAPTIRMAYAN 

ADAYLARIN YERİNE AYNI GÜN YEDEK KAYIT LİSTELERİ 

https://sporbilim.cu.edu.tr ADRESİNDEN İLAN EDİLECEKTİR. 

İLAN EDİLEN  YEDEK LİSTELERE GÖRE ERTESİ GÜN 08.00-

17.00 SAATLERİ ARASINDA KAYITLAR YAPILACAKTIR.  

• YEDEK LİSTEDEN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN SAAT 

17.00’A KADAR KESİN KAYIT YAPTIRMAMALARI 

DURUMUNDA BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN AYNI GÜN  

YENİ YEDEK LİSTE AÇIKLANACAKTIR. ERTESİ GÜN 

YAPILACAK  KAYITLARDA DA KONTENJANIN YİNE 

DOLMAMASI DURUMUNDA KONTENJANI DOLDURMAK İÇİN 

BİRBİRİNİ TAKİP EDEN GÜNLERDE DE BU YEDEK LİSTEDEN 

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ 

UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEKTİR.  

• ÖNEMLİ NOT: LİSTELER AÇIKLANDIKTAN SONRA 

YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER DOĞRULTUSUNDA ADAYIN 

KESİN KAYDINI YAPTIRMASI TAMAMEN KENDİ 

SORUMLULUĞUNDADIR. İLAN EDİLECEK TÜM LİSTELERİ 

ADAYLARIN KENDİLERİ TAKİP ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN ADAYLARA HABER 

VERMEKLE İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. 
 

Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) gereğince sonuçların 

ilanında Adayların ad soyadı ve TC kimlik numaraları bilgileri kısmi 

olarak gizlenerek ilan edilecektir. Aynı kanun gereği adayın kendisi 

dışındaki kişilere sınav sonuçları ile ilgili bilgi kesinlikle verilmez.  

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

 

Çukurova Üniversitesi Tel  (322) 338 70 01 

Spor Bilimleri Fakültesi Faks  (322) 338 73 70 

  E-posta sporbilimlerif@cu.edu.tr 

01330 Sarıçam/ADANA https://sporbilim.cu.edu.tr 

https://sporbilim.cu.edu.tr/
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EK 1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK 

SINAVI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 
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EK 2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK 

SINAVI  ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

 

 

 

 



50 
 

EK 3. E-DEVLET SİSTEMİ’NDE YER ALAN “SPOR BİLGİ SİSTEMİ” ÜZERİNDEN 

ALINAN SPORCU GEÇMİŞİNİ GÖSTERİR KARE KODLU BELGE ÖRNEĞİ 

Kendi belgenize erişim için aşağıdaki linki kullanınız. 

https://spor.gsb.gov.tr/Modules/SicilLisans/Sporcu/SporcuBilgiFormuGoster.aspx 

 

https://spor.gsb.gov.tr/Modules/SicilLisans/Sporcu/SporcuBilgiFormuGoster.aspx

