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ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kurulmuş olan Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar
Kurulu Kararı (2013/5074) ile kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 18
Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile de Eskişehir Teknik
Üniversitesi bünyesine dâhil olmuştur. Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini
artırmak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi
sağlamak ve yaymak; sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine
katkıda bulunmak; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak;
sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık etmek fakültenin temel amaçları arasında yer
almaktadır. Fakültede ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin
interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından
donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında
uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, rekreasyon uzmanı ve spor
yöneticileri yetiştirilmektedir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi,
istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama
konularını içeren interdisipliner bir alandır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2001-2002 akademik
yılında öğretime başlamıştır. Bölüm, öğrencilerin hem Türkiye'de hem dünyada sporcuların
performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında
bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin
becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm 11 temel spor
branşına sahiptir: Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis,
Voleybol, Yüzme, Okçuluk. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda
uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bilimsel yöntemlere dayanan eğitim
sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi,
insan anatomisi ve kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, psikomotor gelişim,
öğretim ilke ve yöntemleri gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm, öğrencilerinin
mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler
bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler
olarak mezun olmalarını sağlamaktadır.

AKADEMİK KADRO
Fakültede 2022 yılı itibariyle; 4 Profesör, 17 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim
Görevlisi Doktor, 3 Araştırma Görevlisi Doktor, 13 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma
Görevlisi olmak üzere toplam 56 akademik kadro bulunmaktadır.
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FAKÜLTE TESİSLERİ VE FİZİKİ KOŞULLARI
Fakültede uygulama dersleri ve spor aktiviteleri 66089 m² lik toplam kapalı alana sahip (çok
amaçlı – basketbol, hentbol, voleybol – spor salonu, artistik jimnastik salonu, ritmik jimnastik
salonu, badminton salonu, masa tenisi salonu, halk oyunları ve güreş salonu, eskrim salonu,
masaj salonu, kondisyon – fitness – salonu, squash salonu) salonlarda, IAAF standartlarına
uygun atletizm pistinde ve standartlara uygun 12527 kişilik oturma kapasiteli çim futbol sahası
bulunan stadyumda yapılmaktadır. Bunun yanında 5025 kişilik kapalı spor salonuyla (salon
içerisinde 750 m2 fitness salonu, saunalar ve doping kontrol odası bulunmaktadır.) hizmet
verilmektedir. Fakülte bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu (kütüphane)
ile eğitim öğretim faaliyetlerin yürütülmesinde İnternet bağlantılı-projeksiyonlu çok sayıda
derslik, seminer odası ve konferans salonu kullanılmaktadır. Fakültede sportif performansın
değerlendirildiği 7 laboratuvar mevcuttur:
İnsan performans laboratuvarı (sürat, kuvvet – izokinetik kuvvet, statik ve dinamik kuvvet,
dayanıklılık - laktat ölçümü, maksimum oksijen tüketim belirlenmesi, anaerobik güç ve
kapasite ölçümü, vücut kompozisyonu – somatotipin belirlenmesi, maç ve hareket analizi
uygulamaları yapılmaktadır), Hareket ve motor kontrol laboratuvarı Elektromiyografi (EMG)
ve elektroensefalogrofi (EEG) kullanımı ile kas / beyin aktivasyonunun görüntülenmesi, kinetik
– kinematik değerlendirme, geribildirim antrenman uygulamaları ve posturel salınım ve yere
uygulanan kuvvet ölçümü uygulamaları yapılmaktadır), Egzersiz ve oksidatif stres laboratuvarı
(farklı karakterdeki – aerobik, anaerobik egzersiz uygulamaları sonucunda artan serbest radikal
üretimin oluşturduğu oksidatif hasarın ve antioksidan savunma sistemin değerlendirilmesi
uygulamaları yapılmaktadır). Bu laboratuvarlara ek olarak rekreasyon öğrencileri için
Elektronik Boş Zaman Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar, eğitim öğretim
sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin kullanımına sunulmakta ve istihdam yaratılabilmesi
açısından öğrencilere önemli katkılar sağlamaktadır.
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A. ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA TAKVİMİ
2022 yılı Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi
aşağıda verilmiştir:
Başvuru

: 01-03 Ağustos 2022

Başvuru Dosyası Değerlendirme Tarihleri

: 04-07 Ağustos 2022

Puan Listesi İlanı

: 08 Ağustos 2022

Özel Yetenek Sınav Puanının %95’lik kısmını oluşturan Aday Özgeçmiş Puanları’nın, 2022 TYT Puanı ve Orta Öğretim Başarı
Puanının kılavuzda belirtilen formüle göre hesaplanmış sonuçlarının ilanı).

Puan İtiraz Tarihleri

: 08-09 Ağustos 2022

Uygulama Sınavı (El kavrama Kuvvet Testi):

: 10-11 Ağustos 2022

%5’lik El Kavrama Kuvvet Testi Puanı eklenerek, Özel Yetenek Sınav Puanı (Aday Özgeçmiş Puanı %95 ve El Kavrama
Kuvvet Testi %5”), TYT Puanı ve Orta Öğretin Başarı Puanının formüle göre hesaplanmış aday Yerleştirme Puanı (YP)
sonuçlarının ilanı.

Asıl Adayların İlan Tarihi

: 15 Ağustos 2022

Web Adresi: sbfsinav.eskisehir.edu.tr
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi

: Duyurulacak

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi

: Duyurulacak

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilecek tarihlerde mesai saatleri (08:30-18:00) içerisinde
yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar https://sbfsinav.eskisehir.edu.tr adlı internet
adresinden, aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle,
yedek adayların kesin kayıt için istenilen belgeler ile birlikte, belirtilecek tarihlerde mesai saatleri
içerisinde (08:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından posta ya da telefon yolu ile haber verilmeyecektir.
B. ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI
Adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları: Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği ve Rekreasyon Programlarına başvurabilmek için, bir adayın başvuru süresi
içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Başka bir yükseköğretim
kurumundan disiplin cezası nedeniyle okulla ilişiği kesilmiş olan adaylar ön kayıt
yaptıramazlar. 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek
kullanılabilecektir. Adayların dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için 2022YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen 3 program için 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden alınması gereken
puanlar aşağıdaki gibidir:
* Antrenörlük Eğitimi Programına başvurabilmek için TYT’ den en az 180 (orta
öğretim başarı puanı eklenmeden) puan
* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvurabilmek için TYT’ de ilk
800.000 (sekizyüzbin)’nin içerisinde bulunmak,
* Rekreasyon Programına başvurabilmek için TYT’ den en az 180 (orta öğretim başarı
puanı eklenmeden) puan
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Online Sisteme Başvuru İçin Yüklenmesi Gereken Belgeler
Adaylar başvuruyu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sitesinden
(sbfsinav.eskisehir.edu.tr) online olarak yapacaktır. Sırasıyla aşağıdaki belgeleri adlandıracak ve
yükleyecektir.
1. 2021 ya da 2022 TYT Sonuç Belgesi sisteme yüklenmelidir. (Dosya ismi:

“TYT_Sonuç_Belgesi” olarak adlandırılmalıdır)
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik belgesi sisteme yüklenmelidir. (Dosya
ismi: “TC_Kimlik_Belgesi” olarak adlandırılmalıdır)
3. Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu online sisteme yüklenmelidir.
(Dosya ismi: “Sağlık_Raporu_Belgesi” olarak adlandırılmalıdır)
4. Spor ve/veya rekreatif özgeçmiş belgeleri online sisteme yüklenmelidir. Başvurulan
programa
göre
dosya
isimleri
“ANT_Spor_Özgeçmişi_Dosyası”
“BEÖ_Spor_Özgeçmişi_Dosyası”
ve
“REK_Özgeçmiş_Dosyası”
olarak
adlandırılmalıdır.
5. 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf online sisteme yüklenmelidir.
Online Sisteme Yüklenecek Belgelerin Özellikleri
1. 2021 ya da 2022 TYT Sonuç Belgesi (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan,
2022-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-TYT puanını kullanmak
isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da
dâhil) 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye hiç
başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle
kullanamayacaktır.) (2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu-s.10)
2. Adayların Aile Hekimliğinden alınmış Sağlık Raporu
3. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Programı
tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler ıslak veya e-imzalı olmak zorundadır
(Tablo 1). Antrenörlük Eğitimi programına başvuru için hazırlanmış olan spor
özgeçmişi ile ilişkili tüm belgeler, tek bir pdf dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Diğer
programları ilgilendiren özgeçmiş belgeleri bu dosyanın içerisinde yer almamalıdır.
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (ıslak
veya e-imzalı olmak zorundadır (Tablo 2). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
programı için hazırlanmış olan spor özgeçmişi ile ilişkili tüm belgeler, tek bir pdf
dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Diğer programları ilgilendiren özgeçmiş belgeleri bu
dosyanın içerisinde yer almamalıdır.
5. Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Programı tarafından istenen
Rekreatif Özgeçmişine ilişkin belgeler ıslak veya e-imzalı olmak zorundadır (Tablo 3).
Rekreasyon programına başvuru için hazırlanmış olan rekreatif özgeçmiş ile ilişkili
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tüm belgeler, tek bir pdf dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Diğer programları
ilgilendiren özgeçmiş belgeleri bu dosyanın içerisinde yer almamalıdır.
6. Yüklenen her dosyadaki belgenin yönü doğru olmalıdır. Yan ya da ters görünen belgeler
yüklenmemelidir.

C. PROGRAM KONTENJANLARI
Antrenörlük Eğitimi

: 40 Kişi (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli Aday)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

: 40 Kişi (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli Aday)

Rekreasyon

: 50 Kişi (22 Kadın, 23 Erkek, 5 Engelli Aday)

ÖYS sonucunda kadın öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek kadın öğrenci adayı
bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için erkek öğrenci adaylarına, engelli
adayların kontenjanları açık kalması durumunda diğer adaylara kılavuzda belirtilen kurallar
çerçevesinde yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir.
D. ÖYS HESAPLAMA YÖNTEMİ
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
• Ortaöğretim Başarı Puanı
• 2022-TYT Puanı (TYT-P)
Adayın ÖYSP puanı Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon
programı için Aday Özgeçmiş Puanı (%95) + El Kavrama Kuvvet Testi Puanı (%5) olarak
hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır (2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu-s.34):
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)
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.
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Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).
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.
E. UYARILAR
1. Asıl adayların listeleri Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim
Kurulu kararını takiben 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 18:00’de Spor Bilimleri
Fakültesi duyuru panolarında ve ilgili internet sayfasında ilan edilecektir.
2. Online sisteme yüklenen başvuru dosyalarının okunabilir olduğu aday tarafından

kontrol edilmelidir. Sorumluluğu adaya aittir. Aksi takdirde okunamayan dosyalar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Eksik ya da yanlış evrak yükleyen adayların dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Antrenörlük Eğitimi Programında spor özgeçmişi değerlendirmesi sonucu 0 (sıfır) puan
alan adaylar yerleştirme puan hesaplanmasına alınmayacak ve değerlendirme dışı
kalacaklardır.
5. Islak ya da E imzalı olmayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. ÖYS kılavuzunda belirtilmeyen durumlar konusunda Özel Yetenek Sınav Komisyonu
karar verme yetkisine sahiptir.
7. Sahte belge ibraz ettiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
8. Aday, üç programa da kılavuzda belirtilen başvuru koşullarına göre başvuru
yapabilecektir.
9. Aday, başvurduğu takdirde üç programın ASIL ve YEDEK listelerinde ayrı ayrı yer
alabilecektir.
10. Kayıt yaptıran adaylar yedek listesine dahil edilmeyecektir.
11. Başvuru tarihleri dışında kesinlikle evrak kabul edilmeyecektir.
12. Adaylar özgeçmiş belgelerini kılavuzda belirtilen merciiler tarafından imzalatmak
(ıslak veya e-imza) zorundadır. İmzası olmayan belgeler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
13. Kazanan aday, özgeçmiş belgelerinin aslını kesin kayıt sürecinde ibraz etmek
zorundadır.
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F. ÖZEL YETENEK SINAVI
El Kavrama Kuvvet Testi
Tüm adayların ölçümleri, elektronik el kavrama kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Tüm
adaylara, tercih edeceği baskın elinden iki ölçüm hakkı verilecektir. Erkeklerde 20 kg,
kadınlarda 10 kg değerine ulaşanlar veya geçenler, sınavdan 100 PUAN alacaklardır. Bu kuvvet
değerlerini elde edemeyen ve sınava girmeyen adayların puanı sıfır (0) olarak kabul edilecek
ve buna göre değerlendirilecektir.
Önemli Not: Online sisteme başvuru sonucunda alınan “Aday Başvuru Sonuç Belgesi” El
Kavrama Kuvvet Testi öncesinde yetkili öğretim elemanına verilmek zorundadır.

G. ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI
Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon
programlarında görme ve işitme engeli olan adaylar için kontenjan ayrılmıştır. Başvurabilecek
adayların ESKR’de veya ÇÖZGER’de aşağıda bulunan tanıları, engel düzeyleri ve Sağlık
Bakanlığı ICD-10 TRM Hastalık ve Sağlık Girişimi Sınıflandırma kodları aşağıdaki gibidir:
Görme engeli: H54.2: Az görme, her iki göz (Düzeltilmiş görme engeli %40 ve üzeri) B3:
Görme açıları 5-20 derece arasında olmalıdır. 20/600-60/600 görme gücüne sahip olmalıdır.
İşitme engeli: 16-45 dB arası çok hafif ve hafif derecede işitme kaybına sahip olmalıdır (İşitme
engeli %40)
1. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru
yapılabilmesi için adayların; Sağlık Bakanlığınca ÇÖZGER/ESKR durum bildirir
sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilmiş hastanelerden alınan “ÇÖZGER/ESKR
durum bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile engel durumunu belgelemeleri gerekmektedir.
Sağlık raporundaki tanıya yönelik branşlarda uzman hekimi bulunan; Sağlık
Bakanlığınca ÇÖZGER/ESKR/durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenleme
yetkisi verilmiş hastanelerden alınmayan raporlar kabul edilmez. Engel
durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır
2. Engelli olan adaylar 2021 ya da 2022 TYT sınavından en az 100 puan ve üzerinde
olması durumunda, özel yetenek sınavına kabul edilir. (TYT puanlarının 2 (iki) yıl
geçerliliği bulunmaktadır.)
3. “ÇÖZGER/ESKR durum bildirir Sağlık Kurulu Raporu” sınav başvuru tarihinden en
fazla 6 ay önce alınması gerekmektedir. Usulüne uygun alınmış ve üzerinde “sürekli”
ibaresi bulunması durumunda ESKR/ÇÖZGER’in yenilenmesi istenemez. Ancak engel
düzeyinde sınav uygulamalarında yararlanma imtiyazını değiştirecek bir değişiklik
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olması beklenen hastalık/engel durumlarında, hastalığın güncel evresini/engel düzeyini
gösteren güncel ESKR/ÇÖZGER sınavı yapan kurum tarafından talep edilebilir.
4. ÇÖZGER sadece 18 yaş altı bireyler için geçerlidir; 18 yaşını doldurmuş bireyler için
daha önce almış oldukları ÇÖZGER’ler sınav başvurularında kullanılamaz. Ancak
sınava başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar 18 yaşını dolduran kişilerin, bu
süre zarfında ESKR almamaları durumunda ÇÖZGER’i geçerli sayılır.
5. Engel düzeylerinin karşılıklarının ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması
gerekmektedir.
6. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon
programlarına başvuracak engelli adayların; Paralimpik spor dalları kapsamında yer
alan spor dallarında en az üç (3) yıllık sporcu lisansına sahip olması zorunludur.
(Tablo 3) Ayrıca; adayın engelli spor branşının ilgili federasyondan alınan belgede
kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir.
7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru yapacak Engelli
adaylarda aranan şart: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.07.2020 tarih ve
E.43112 sayılı yazısına istinaden, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik
programlarında başarı sırası şartının (TYT’den en düşük 800.000 inci başarı sırasına
sahip olmak) engelli adaylar için de uygulanmasına, söz konusu şartı sağlayan adayların
engelli kontenjanından yararlanarak başvuru yapabileceklerdir.
8. Fakültemiz bölümlerine başvuracak engelli adayların ibraz ettikleri Paralimpik spor
dalında (Tablo 3) vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az
bir (1) uluslararası müsabakaya/yarışmaya katıldıklarına/derece yaptıklarına ilişkin
ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu
kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden) verilen resmi imzalı belgeye
(müsabaka listesi, Müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları
gerekmektedir. (Tablo 4)
I. ENGELLİ ADAYLARIN ÖYS UYGULAMA TAKVİMİ
2022 yılı Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi
aşağıda verilmiştir:
Başvuru

: 01-03 Ağustos 2022

Başvuru Dosyası Değerlendirme Tarihleri

: 04-07 Ağustos 2022

Puan Listesi İlanı

: 08 Ağustos 2022

Özel Yetenek Sınav Puanının %95’lik kısmını oluşturan Aday Özgeçmiş Puanları’nın, 2022 TYT Puanı ve Orta Öğretim Başarı
Puanının kılavuzda belirtilen formüle göre hesaplanmış sonuçlarının ilanı).

Puan İtiraz Tarihleri

: 08-09 Ağustos 2022

Uygulama Sınavı (El kavrama Kuvvet Testi):

: 10-11 Ağustos 2022

%5’lik El Kavrama Kuvvet Testi Puanı eklenerek, Özel Yetenek Sınav Puanı (Aday Özgeçmiş Puanı %95 ve El Kavrama
Kuvvet Testi %5”), TYT Puanı ve Orta Öğretin Başarı Puanının formüle göre hesaplanmış aday Yerleştirme Puanı (YP)
sonuçlarının ilanı.

8

Asıl Adayların İlan Tarihi

: 15 Ağustos 2022

Web Adresi

: sbfsinav.eskisehir.edu.tr

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi

: Duyurulacak

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi

: Duyurulacak

Tablo 3. Engelli Adaylarda Öğrenci Alımı Yapılacak Paralimpik Branşlar
Atletizm
Futbol
Masa Tenisi

Okçuluk
Oturarak Voleybol
Yüzme

İ. ENGELLİ ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI
Engelli adayların özel yetenek sınavı El Kavrama Kuvvet Testi olarak uygulanacaktır. Ölçümler
elektronik el kavrama kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Adaylara, tercih edeceği baskın
elinden iki ölçüm hakkı verilecektir. Erkeklerde 20 kg, kadınlarda 10 kg değerine ulaşanlar
veya geçenler, sınavdan 100 PUAN alacaklardır. Bu kuvvet değerlerini elde edemeyenler ve
sınava girmeyen adayların puanı sıfır (0) olarak kabul edilecek ve buna göre
değerlendirilecektir.
J. ENGELLİ
YÖNTEMİ

ADAYLARIN

ÖZEL

YETENEK

SINAVI

DEĞERLENDİRME

1. Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı değerlendirmeleri TYT puanları
değerlendirmeye dahil edilmeden yapılacaktır. (2022 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı Kılavuzu, s.34).
2. Sporcu Özgeçmişi (%95) + El kavrama kuvvet Testi (%5)
3. Yerleştirme Puanı eşit olan engelli adaylardan 2021 ya da 2022 TYT puanı yüksek
olan aday üst sıraya yerleştirilir.
4. Engelli kontenjanı dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjan sayısı genel kontenjana
aktarılacaktır.
Tablo 4. Engelli Adaylarda Sporcu Özgeçmişi Puan Tablosu
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak (Milli
Sporcu)
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda ikinci olmak (Milli
Sporcu)
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda üçüncü olmak (Milli
Sporcu)
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmış olmak (Milli
Sporcu)
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100 puan
80 puan
70 puan
60 puan

K. KISALTMALAR DİZİNİ
AÖP

: Antrenörlük Özgeçmiş Puanı

ASKF

: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

ATP/WTA

: Profesyonel Tenisçiler Birliği / Kadınlar Tenis Birliği

BAL

: Bölgesel Amatör Ligi

ÇÖZGER

: Çocuklar için özel gereksinim raporu

ESKR

: Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu

EYOF

: Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali

FED

: Federasyon

ISF

: Uluslararası Okul Sporları Federasyonu

ITF

: Uluslararası Tenis Federasyonu

MEB

: Millî Eğitim Bakanlığı

OBP

: Ortaöğretim Başarı Puanı

ÖYS

: Özel Yetenek Sınavı

ÖYSK

: Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

ÖSYM

: Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi

ÖYSP

: Özel Yetenek Sınavı Puanı

ÖYS

: Özel Yetenek Sınavı

PAV

: Profesyonelliğe Aday Voleybolcular Ligi

RÖP

: Rekreatif Özgeçmiş Puanı

RS

: Rüzgâr Sörfü

SGM

: Spor Genel Müdürlüğü

SP

: Standart Puan

ŞAMP

: Şampiyona

T.Ş.

: Türkiye Şampiyonası

TFF

: Türkiye Futbol Federasyonu

THK

: Türk Hava Kurumu

U19

: 19 Yaş Altı Takımı

TYT

: Temel Yeterlilik Testi

YP

: Yerleştirme Puanı

YKS

: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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L. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

1. Antrenörlük Eğitimi Programına başvurabilmek için bir adayın başvuru süresi içerisinde
ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
2. Antrenörlük Eğitimi Programı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için 2021
ya da 2022 Temel Yeterlilik Testinden en az 180 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden)
puan almış olmak gerekmektedir.
3. Programa başvurmak için Tablo1’de belirtilen branşlarda spor özgeçmişine sahip olmak
zorunludur. Tablo 1’de belirtilen branşlara ilişkin spor özgeçmişine sahip olmayan
adaylar programa başvuru yapamayacaklardır:
Tablo 1: Antrenörlük Eğitimi Programına başvurulacak spor branşları ve kontenjanları.
Antrenörlük Eğitimi Programına toplam 40 kişi kabul edilecektir (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli
Aday).
Branş

Branş Kontenjanı

Basketbol

: 3 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 8)

Futbol

: 2 kadın, 4 erkek (kontenjan üst sınırı 11)

Hentbol

: 3 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 8)

Voleybol

: 2 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 7)

Atletizm

: 2 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 7)

Badminton

: 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3)

Masa Tenisi

: 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3)

Tenis

: 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3)

Yüzme

: 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3)

Okçuluk

: 1 kadın, 1 erkek (Kontenjan üst sınırı 3)

Cimnastik

: 1 kadın, 1 erkek (Kontenjan üst sınırı 3)

Engelli Aday

: 4 kişi (Kadın-erkek kontenjanı ve üst sınırı yoktur)
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UYARILAR:
Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen uyarılara dikkat
etmelidir.
1. Adaylar spor özgeçmişi belgelerinin her sayfasını kılavuzda belirtilen merciiler
tarafından imzalatmak zorundadır. İmzası olmayan sayfalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
2. Yerleştirme Puan hesaplaması sonunda ilk %70’lik dilimde olan adaylar kontenjan puan
sıralamasına girmeye hak kazanacak, son %30’luk dilimde kalan adaylar
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Kadın adaylar ayrı, erkek adaylar ayrı olacak şekilde
sıralama yapılacaktır.
3. Her aday belirtilen spor branşları arasından tek bir spor branşı ile başvuru
yapabilecektir. Belirtilen branşlar ile ilgili evrak teslim etmeyen / edemeyen adayın
başvurusu alınmayacaktır.
4. Spor özgeçmişi değerlendirmesi sonucu 0 (sıfır) puan alan adaylar yerleştirme puan
hesaplanmasına alınmayacak ve değerlendirme dışı kalacaklardır.
5. Her branş için üst sınır kontenjanı belirlenmiştir. Branş kontenjanının üst sınır
kontenjanı aday listesi, yüksek puanlı adaydan düşük puanlı adaya doğru sıralanacak ve
herhangi bir branşta sınır kontenjan kuralına uymak kaydıyla yüksek puanlı adaydan
başlayarak branş kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır.
6. Engelli aday kontenjanı dolmadığında 5. maddede belirtildiği şekilde kontenjan
dağılımı yapılacaktır.
7. Özel Yetenek Sınavı listeleri hazırlanırken; yüksek puanlı adaydan düşük puanlı adaya
doğru sıralama yapılarak kadın-erkek ve branş kontenjanları dikkate alınacaktır.
8. Kontenjanların dolmaması durumunda (Örn: Branşa başvuru olmaması, ilk %70’lik
dilimde aday olmaması, asıl listede yer alıp kayıt yaptırmamış olması) açık kalan
kontenjan sayısı yüksek puandan başlayarak ve üst sınırlar dikkate alınarak diğer
branşlara aktarılacaktır.
9. ÖYS sonucunda kadın öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek kadın
öğrenci bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için erkek öğrenci adaylarına
yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir. Aynı durumda erkek
öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek erkek öğrenci bulunmaması
durumunda, boş kalan kontenjanlar için kadın öğrenci adaylarına yerleştirme puan
sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir.
10. Üst sınır kontenjanlar için kadın-erkek ayrımı aranmayacaktır.
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BELGELER:
Millilik Belgesi
1. İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az
Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler
(yaş kategorileri) vb. gibi millilik kategorisi belirten) millilik belgesi.
Okul Sporları Belgesi
1. Okul Sporları faaliyetleri ile ilgili elde edilen dereceleri gösterir belgelerin Gençlik ve
Spor İl Müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir.
Basketbol, Voleybol ve Hentbol Branşları Lig Belgesi
1. Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı (Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise İl
Müdürlüğü onaylı)
2. Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 müsabaka kâğıdı (fotokopi ise
her bir müsabaka kâğıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı;
mahalli lig ve altyapı ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir)
Yüzme, Atletizm, Tenis, Masa Tenisi, Badminton, Okçuluk Branşlarında Türkiye
Şampiyonası Sıralama Belgesi
1. Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en az
ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı.
2. Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği
3. Yüzme branşı ile ilgili olarak Yüzme Federasyonunun “Yüzme” ve “Açık su yüzme”
branşları kapsamında puanlama yapılır.
Diğer Yarışmalar (Yurt İçi ve Yurt Dışı Turnuvalar, Deneme ve Klasman Yarışmaları)
1. Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun
Genel Sekreteri) üst yazısı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi
örneği.
Futbol Branşından Başvuran Adaylar
1. En az 3 yıllık lisanslı olduğunu gösterir federasyon onaylı lisans dökümü (bu branşta
başvuran tüm adaylardan istenir).
2. Tüm liglerden başvuran adaylar için; ligde oynadığına dair federasyon veya ASKF
(Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) onaylı üst yazı ve maç hareketlerini gösterir
onaylı belge.
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TABLO 1. Antrenörlük Eğitimi Programı Spor Özgeçmişi Puanları
PU
AN

ATLETİZM

BADMİNTON

1) Büyükler
kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.

1) A Milli
Takımında yer
almak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

2) Büyükler
kategorisinde Türkiye
Rekoru kırmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

100

BASKETBO
L
1) Milli sporcu
olmak ve
Millilik
belgesiyle
belgelemek.
2) En üst lig
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

CİMNASTİK
1) Olimpiyat,
Dünya, Avrupa
Şampiyonası
veya Dünya
Kupasından
birine katılmış
olmak ve
yarışma
listesiyle
belgelemek.

MASA
TENİSİ
1) Türkiye Milli
1) Milli sporcu
1) A Milli
Takımında sporcu
olmak ve Millilik Takımında yer
olmak ve Millilik
belgesiyle
almak ve
belgesiyle
belgelemek.
Millilik
belgelemek.
belgesiyle
2) En üst lig
belgelemek.
2) Türkiye Erkekler kadrosunda yer
Süper veya 1. Lig
almış olmak ve
kadrosunda en az 5
onaylı müsabaka
maç yer almış olmak cetveliyle
ve onaylı müsabaka belgelemek.
cetveliyle
belgelemek.
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).
FUTBOL

HENTBOL

OKÇULUK

TENİS

VOLEYBOL

YÜZME

1)
Büyükler/Gençler
Kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

1) Büyükler
kategorilerinde
Milli sporcu olmak
ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

1) A Milli
Takımında yer
almak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

2)
Büyükler/Gençler
Kategorisinde rekor
kırmak.

2) ITF Erkekler
/Bayanlar Serisi
Uluslararası
Turnuvalarının Ana
Tablosunda
oynamış veya
ATP/WTA
Uluslararası
Turnuvalarının
Eleme/Ana
Tablosuna katılmış
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Olimpiyat Oyunları,
Dünya/Avrupa
Şampiyonaları, Akdeniz
Oyunlarına sporcu
olarak katılmış ve
yarışmış olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

3) Büyükler
Türkiye
Şampiyonası
bireysel ilk 3’e
girmek veya Takım
olarak 1. olmak.
4) Gençler Türkiye
Şampiyonasında
Bireysel 1. olmak.
5) Son sezon
yayınlanan Türkiye
Sıralama Puanında
(TSP) 1. olmak.
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2) Milli Takımında yer
almak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.
3) Herhangi bir yaş
kategorisinde Türkiye
rekoru kırmış olmak
(masterlar hariç), (onaylı
rekor belgesini ibraz
edilmelidir).
4) Açık Su Branşında
Dünya/Avrupa
Şampiyonalarına sporcu
olarak katılmış ve
yarışmış olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Açık pistte yapılan
büyükler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 1.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
2) Açık pistte yapılan
Atletizm Süper Lig
Kademelerinin herhangi
birinde 1. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
3) 23 yaş altı
kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.

95

1) B Milli
Takımında yer
almak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.
2) Süper Lig
veya 19 yaş ve
Büyükler
Kategorisinde
oynamış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) 1.lig
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En az 10
ülkenin katılımı
ile organize
edilmiş
uluslararası bir
turnuvaya
katılarak
bireysel veya
takım
yarışmalarında
ilk 3 derecede
yer almış olmak
ve yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye Erkekler
2.lig veya 3. Lig
kadrosunda en az 5
maç yer almış olmak
ve onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) Uluslararası
Okul Sporları
Federasyonu
(ISF) ilk 4’e
giren takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) 1.lig
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

4) 23 yaş altı
kategorisinde Türkiye
Rekoru kırmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
5) Gençler
kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.

1) B Milli
Takımında
yer almak ve
Millilik
belgesiyle
belgelemek.

1) Büyükler
Türkiye
Şampiyonasında
bireysel ilk 8’e/
takım olarak ilk 3’e
girmek.

2) Süper
Lig de
oynamış
olmak veya
Genç ve
Yıldız
Kategorisin
de Türkiye
Şampiyonal
arında takım
veya
bireysel ilk
4 e girmiş
olmak.

2) Ulusal
Şampiyonada
bireysel ilk 3’e
girmek / Takım
olarak 1. olmak.
3) Gençler Türkiye
Şampiyonasında
Bireysel ilk 3’e
girmek / takım
olarak 1. olmak.
4)
Üniversitelerarası
müsabakalarda
bireysel ilk 3’e
girmek veya Takım
olarak 1. olmak.
5) Yıldızlar
Kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

6) Gençler
kategorisinde Türkiye
Rekoru kırmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

6) Türkiye rekoru
kırmak/Türkiye
Şamp. Bireysel
kategoride 1.
olmak.
7) Son sezon
yayınlanan
TSP’nda ilk 3’e
girmek.
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1) Federasyonun
Büyükler
Kategorisi Ulusal
Müs. (T.Ş./Kış ve
Yaz Kupaları) en az
Çeyrek Final
oynamış olmak.
2) Federasyonun en
üst seviye Büyükler
Tenis Ligi Müs. ilk
2’ye giren
takımların oyuncu
listelerinde yer
almak ve
maçlarında oynamış
olmak.
3) Gençler
Kategorisi (14, 16,
18 Yaş) Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.
4) Gençler
Kategorisi (14, 16,
18 Yaş)
Uluslararası
Turnuvalarında en
az çeyrek final
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En üst lig
kadrosunda yer
almış olmak ve en
az 5 maç takım
kadrosunda yer
aldığını onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) CEV, FIVB
tarafından
düzenlenen
uluslararası salon,
plaj ve kar
voleybolu resmi
kulüp ve Milli
turnuvalarında ilk
dörde giren takım
kadrosunda yer
almak ve onaylı
müsabaka cetveli
ile belgelemek.

1) Yüzme Branşında,
Akdeniz Oyunları,
Balkan Şampiyonası,
İslam Oyunlarında,
Multinations
Gençler/Yıldızlar,
Comen veya EYOF
Milli takımında yarışmış
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.
2) ISF Şampiyonasında
İlk 4'e girmek ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Yıldızlar
kategorisinde Milli
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.
2) Yıldızlar
kategorisinde Türkiye
Rekoru kırmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
3) Açık pistte yapılan
büyükler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 2.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
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1) C Milli
Takımında yer
almak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.
2) TSK 1.
Liginde oynamış
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

3) 9/11/13/15 yaş
grubu Türkiye
Şampiyonasında
ilk 4'e girmiş
olmak ve onaylı
4) Açık pistte yapılan
müsabaka
Atletizm Süper Lig
cetveliyle
Kademelerinin herhangi belgelemek.
birinde 2. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

1) 2.lig
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Büyükler
veya Gençler
kategorisinde
Milli olmak ve
Millilik
belgesiyle
belgelemek.
2) Türkiye
Bireysel veya
Kulüplerarası
Şampiyonaların
da, Büyükler
veya Gençler
kategorisinde
takım ya da
bireysel olarak
ilk 3’e girmek
ve yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye BAL
liginde ya da
KKTC’de Süper ve
1. Lig son 5 sezonda
en az 5 maç oynamış
olmak.

1) 2. Lig
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

2) Türkiye Kadınlar
Süper ligi ve
1.liginde son 5
sezonda en az 5 maç
oynamış olmak.
3) Türkiye ligleri
profesyonel
takımların
altyapısında son 5
sezon içinde Türkiye
Şampiyonu olan
takımda son final
maçında oynamış
olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) Türkiye 1.
veya
2. Liginde
en az 5maçta
oynamış
olmak ve
müsabaka
cetveliyle
belgelemek,
Türkiye
Büyükler,
Gençler ve
Yıldızlar
Takım ve
Ferdi
müsabakaları
n da ilk dört
takım veya
bireysel
arasında yer
almak
oynamış
olmak ve 5
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Büyükler
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 16’ya veya
takım olarak ilk 8’e
girmek.
2) Ulusal Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 8’e veya takım
olarak ilk 3’e
girmek.
3) Gençler Türkiye
Şamp. Bireysel
kategoride ilk 8’e
veya Takım olarak
3’e girmek.
4) Ulusal Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 3’e girmek veya
takım olarak 1.
olmak.
5)
Üniversitelerarası
müsabakalarda
bireysel kategoride
8’e veya Takım
olarak 3’e girmek.
6) Yıldızlar
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 3’e girmek veya
takım olarak 1.
olmak.
7) Son sezon
yayınlanan
TSP’nda ilk 8’e
girmek.
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1) Tenis Ligi
Müsabakalarında
ilk 4’ e giren
takımların oyuncu
listelerinde yer
almak ve
maçlarında oynamış
olmak.
2) Gençler
Kategorisi (14, 16
ve 18 Yaş) Ulusal
Müsabakalarında
(T.Ş./Kış/Yaz
Kupaları) en az
Çeyrek Final
oynamış olmak.
3) Büyükler ve
Gençler Kategorisi
(14, 16, 18 Yaş)
Ulusal Hafta
İçi/Hafta Sonu Lig
Usulü
Müsabakalarında
ilk grupta yer alıp
maçlarını oynamış
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) İkinci sıradaki
lig kadrosunda en
az 2 sezonda en az
5 maç takım
kadrosunda yer
aldığını onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) Kupa Volley ve
Avrupa gençlik
olimpiyatlarına
(Eyof) katılan
takım kadrosunda
yer almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
3) İslam
Dayanışma
oyunları, Balkan
şampiyonası ve
ISF Şamp. ilk 4'e
giren takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Yüzme Branşında,
ISF Şampiyonası Milli
takımına sporcu olarak
katılmış ve yarışmış
olmak ve Millilik
belgesiyle belgelemek.
2) Türkiye Yaz ve Kış
Açık Yaş Şampiyonası
ve Milli Takım
Seçmesinde Bireysel
olarak ilk 3'e girmiş
olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Açık pistte yapılan
gençler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 1.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.

1) 9/11/13/15 yaş
grubu Türkiye
Şampiyonasında
ilk 8'e girmiş
olmak.

2) ISF
2) Açık pistte yapılan
Şampiyonasında
23 yaş altı kategorisi
ilk 4'e giren
Türkiye
bireysel veya çift
Şampiyonasında 1.
kadrosunda yer
olmak ve yarışma sonuç almış olmak ve
belgesi ile belgelemek. onaylı müsabaka
cetveliyle
3) Açık pistte yapılan
belgelemek.
büyükler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 3.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
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1) ISF Şamp.
ilk 4'e giren
takım
kadrosunda
yer almış
olmak.
2) Basketbol
Gençler Ligi
(BGL)
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Türkiye
Kulüplerarası ve
Okullar arası
Şampiyonaların
da Minikler,
Küçükler veya
Yıldızlar
kategorisinde ilk
3’e girmek ve
yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye’de
profesyonel
takımların
altyapısında son 5
sezonda Türkiye
Şampiyonu olan
takımda, son final
grubu maçlarında
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Uluslararası
Okul Sporları
Federasyonu
(ISF) takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

2) Büyükler ve
Gençler
kategorisinde
yarışmış olmak
ve yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye
Terfi liginde
ilk 4’e
girmek.
2) Türkiye
Minikler ve
küçükler
müsabakasın
da ilk 4’e
girmiş
olmak.

3) ISF
Şampiyonası
nda takım,
çift veya
ferdilerde.
ilk 4'e
girmek ve
belgelemek

4) Açık pistte yapılan
Atletizm Süper Lig
Kademelerinin herhangi
birinde 3. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

1) Büyükler Ulusal
Şamp. Bireysel ilk
16’ya veya takım
olarak ilk 8’e
girmek.

1) En Üst Seviye
Büyükler Tenis
Ligi
Müsabakalarında
Play-off oynamaya
hak kazanmış
2 - Gençler Türkiye takımların oyuncu
Şamp. Bireysel ilk listelerinde yer
16’ya veya takım
almak ve
olarak 8’e girmek. maçlarında oynamış
olmak.
3) Ulusal Şamp.
Bireysel ilk 8’e
2) ISF Şamp. ilk 4'e
veya Takım olarak giren bireysel veya
3’e girmek.
çift kadrosunda yer
almış olmak ve
4)
onaylı müsabaka
Üniversitelerarası
cetveliyle
müsabakalarda
belgelemek.
bireysel 16’ya veya
Takım olarak 8’e
girmek.
5) Yıldızlar
Türkiye Şamp.
Bireysel ilk 8’e
girmek veya takım
olarak 3. olmak

5) Açık pistte yapılan
Atletizm Gençler Ligi
kademelerinin herhangi
birinde 1. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

6) Ulusal Şamp.
Bireysel ilk 3’e
girmek veya takım
olarak 1. olmak.
7) Son sezon
yayınlanan
TSP’nda ilk 16’ya
girmek.
Okullararası
Türkiye Şamp.’da
Türkiye rekoru
kırmak/bireysel 1.
olmak.

6) Açık pistte yapılan
ISF Şampiyonasında
bireysel olarak ilk 4'e
girmek ve yarışma
sonuç belgesi ile
belgelemek.
7) Açık pistte yapılan
ISF Şampiyonasında ilk
4'e giren takım
kadrosunda yarışmış
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
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1) İkinci sıradaki
lig kadrosunda en
az 1 sezonda en az
5 maç takım
kadrosunda yer
aldığını onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) Üçüncü sıradaki
lig kadrosunda
Play-off final
grubuna katılan
takım kadrosunda
yer almış olmak
ve aynı sezon
içinde aynı lig
seviyesinde en az 5
maç takım
kadrosunda yer
aldığını onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
3) A Milli dışında
yer alan diğer Milli
takımlarda yer
almak ve Millilik
belgesiyle
belgelemek.

1) Yüzme Branşında,
Türkiye Yaz ve Kış Açık
Yaş Şampiyonası ve
Milli Takım Seçmesinde
Bireysel A Finali
yüzmüş olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Açık pistte yapılan
gençler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 2.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
2) Açık pistte yapılan
23 yaş altı kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 2.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
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3) Açık pistte yapılan
yıldızlar kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 1.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
4) 16 yaş altı
kategorisinde Türkiye
rekoru kırmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
5) Açık pistte yapılan
Atletizm Gençler Ligi
kademelerinin herhangi
birinde 2. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

1) Anadolu
Yıldızlar Liginde
ilk 4'e girmiş
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Bölgesel lig
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Artistik
Cimnastik,
Trampolin
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik
branşlarından
birinde
Minikler,
Küçükler veya
Yıldızlar
kategorisinde
Türkiye/
Kulüplerarası
şampiyonalarınd
a yarışmış
olmak.
2) Artistik
Cimnastik,
Trampolin
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik
branşlarından
birinde okullar
arası
yarışmalarda
yarışmış olmak
ve yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye
Profesyonel Süper
Lig ve 1. Liglerin alt
yapılarında U16 ve
üstü yaş
kategorilerinde son
5 sezonda en az 5
maç oynamış olmak.

1) Bölgesel lig
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

2) Türkiye MEB
Liseler
Şampiyonasında son
5 sezonda ilk 4’e
giren takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) Anadolu
Yıldızlar
Liginde ilk 4'e
girmiş olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Gençler Ulusal
Şamp. Bireysel
kategoride ilk
16’ya veya takım
olarak ilk 8’e
girmek.
2) Yıldızlar
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 16’ya girmek
veya takım olarak
8. olmak.
3) Ulusal Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 8’e girmek veya
takım olarak 3.
olmak.
4) Okullar arası
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 3’e girmek veya
takım olarak 1.
olmak.
5) 8 yıl süreyle
okçuluk yapmış
olmak.

6) Açık pistte yapılan
Atletizm Birinci Lig
Kademelerinin herhangi
birinde 1. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
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1) Federasyonun En
Üst Seviye
Büyükler Tenis
Ligi
Müsabakalarına
katılmaya hak
kazanmış
takımların oyuncu
listelerinde yer
almak ve
maçlarında oynamış
olmak.
2) Türkiye
Deplasmanlı İkinci
Seviye Büyükler
Tenis Ligi
Müsabakalarında
ilk 4’e giren
takımların oyuncu
listelerinde yer
almak, maçlarında
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Üçüncü sıradaki
lig kadrosunda en
az 2 sezon yer
almış olmak
(Her sezon başına
en az 5 maç olmak
üzere toplamda en
az 10 maç takım
kadrosunda yer
almak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek).
2) ISF
Şampiyonasına
katılan takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Yüzme Branşında,
Türkiye Açık Yaş Şamp.
Yaz/Kış Finallerinde
Bireysel B - C Finali
Yüzmüş olmak.
2) Toplamda 5 Türkiye
şamp./Milli takım
seçmesine katılmış
olmak.
3) Anadolu Kupası
Türkiye Final
Yarışmalarında bireysel
olarak ilk 8’e girmiş
olmak.
4) Federasyon faaliyet
Programında yer alan,
federasyonun resmi
katılımı ve Millilik
unvanı ile diğer (özel)
uluslararası yüzme
yarışmalarına katılmış ve
yarışmış olmak.
5) Açık Su Branşında,
Balkan Cup veya Comen
Cup yarışmalarına Milli
takım kadrosuna
seçilmiş sporcu olarak
katılmış ve yarışmış
olmak, Millilik
belgesiyle ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Açık pistte yapılan
gençler kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 3.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
2) Açık pistte yapılan
23 yaş altı kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 3.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
3) Açık pistte yapılan
Atletizm Gençler Ligi
Kademelerinin herhangi
birinde 3. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
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1) ISF
Şampiyonasına
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) YıldızlarGençler
Türkiye
Şampiyonasın
da final grubu
maçlarına
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) I. Kademe
Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik ya da
Trampolin
Cimnastik
Antrenörlük
belgesine sahip
olmak.

1) Türkiye Kadınlar
2. Liginde son 5
sezonda en az 5 maç
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) YıldızlarGençler Türkiye
Şamp. final
grubu maçlarına
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) ISF Şamp.
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Okullar arası
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 8’e girmek veya
takım olarak 3.
olmak veya İl
Birinciliklerinde
bireysel kategoride
1. olmak.
2) 7 yıl süreyle
okçuluk yapmış
olmak.

2) ISF
Şampiyonasın
a katılmış
olmak.

3) Uluslararası
okçuluk hakemi
olmak.

4) ISF Şampiyonasına
katılmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek veya
açık pistte yapılan 16
yaş altı kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 1.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
5) Açık pistte yapılan
yıldızlar kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 2.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
6) Açık pistte yapılan
Atletizm Birinci Lig
Kademelerinin herhangi
birinde 2. olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
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1) Türkiye
Deplasmanlı İkinci
Seviye Büyükler
Tenis Ligi
Müsabakalarına
giren takımların
oyuncu listelerinde
yer almak ve
maçlarında oynamış
olmak.
2) ISF Şamp.
katılmış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Üçüncü sıradaki
lig kadrosunda
Play-off final
grubuna katılan
takım kadrosunda
yer almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Türkiye MEB Liseler
Yüzme Şampiyonasında
ilk 4’de dereceye girmiş
olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.
2) Açık Su Branşında
Türkiye şamp./Milli
takım seçmesine katılmış
ve ilk 4’de dereceye
girmiş olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Açık pistte yapılan
16 yaş altı kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 2.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
2) Açık pistte yapılan
yıldızlar kategorisi
Türkiye
Şampiyonasında 3.
olmak ve yarışma sonuç
belgesi ile belgelemek.
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3) Açık pistte yapılan
Atletizm Birinci Lig
Kademelerinin herhangi
birinde 3.olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.

1) Türkiye MEB
Liseler
Şampiyonasında
İlk 4’e giren
bireysel veya
takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Türkiye
MEB Liseler
Şampiyonasın
dailk 4’e giren
takım
kadrosunda
yer almış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En az 6 yıl
süreyle Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik ya da
Trampolin
Cimnastik
sporcu lisansına
sahip olmak ve
yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye
Profesyonel Süper
Lig ve 1. Liglerin alt
yapılarında U15 ve
altı yaş
kategorilerinde son
5 sezonda en az 5
maç oynamış olmak
ve onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) Türkiye MEB
Liseler Şamp. İlk
4’e giren takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Türkiye
MEB Liseler
Şamp. İlk 4’e
giren bireysel
veya takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Okullar arası
Türkiye Şamp.
Bireysel kategoride
ilk 16’ya girmek
veya takım olarak
8. olmak.
2) 6 yıl süreyle
okçuluk yapmış
olmak.
3) Ulusal okçuluk
hakemi olmak.

4) Açık pistte yapılan
Türkiye MEB Liseler
Şampiyonasında
bireysel olarak ilk 4'e
girmek ve yarışma
sonuç belgesi ile
belgelemek.
5) Açık pistte yapılan
Türkiye MEB Liseler
Şampiyonasında ilk 4’e
giren takım kadrosunda
yarışmış olmak ve
yarışma sonuç belgesi
ile belgelemek.
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1) Kategorisi ya da
Gençler
Kategorilerinde
(14,16,18 yaş) en az
3 Ulusal Turnuvaya
katılmış olmak
veya Türkiye MEB
Liseler Şamp. İlk
4’e giren bireysel
veya çift
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) YıldızlarGençler Türkiye
Şampiyonasında
final grubu
maçlarına katılmış
olmak veya ISF
Şamp. katılmış
olmak
2) Türkiye MEB
Liseler Şamp. İlk
4’e giren takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Yüzme Branşında,
Türkiye 11)12 yaş final
yarışmalarına katılmış ve
bireysel
müsabakalarında ilk 8'e
girmiş olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

1) Türkiye
okullararası grup
müsabakalarında
Takım olarak ilk
4’ e girmiş olmak
ve müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
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1) Türkiye
okullararası İl
birinciliği
müsabakalarında
Takım olarak ilk
4’ e girmiş olmak
ve müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
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1) Küçükler
Türkiye
Şampiyonasın
da final grubu
maçlarına
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En az 5 yıl
süreyle Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik ya da
Trampolin
Cimnastik
lisansına sahip
olmak ve
yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye’de
amatör takımların
altyapısında son 5
sezonda Türkiye
Şampiyonu olan
takımda son final
grubu maçlarında
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En az 4 yıl
süreyle Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik ya da
Trampolin
Cimnastik
lisansına sahip
olmak ve
yarışma
listesiyle
belgelemek.

1) Türkiye Süper ve
1. Amatör
takımlarında son 5
sezonda en az 5 maç
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Küçükler
Türkiye Şamp.
final grubu
maçlarına
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Kulüpler
arası il içi
(herhangi bir
kategoride)
müsabakalarda
ilk 4 takım /
bireysel
arasında yer
almak

1) Okullar arası İl
Birinciliklerinde
bireysel kategoride
ilk 3’e girmek veya
takım olarak 1.
olmak.
2) 5 yıl süreyle
okçuluk yapmış
olmak.
3) Bölgesel
okçuluk hakemi
olmak.

1) Okullar arası il
içi
müsabakalarda
ilk 4 takım /
bireysel arasında
yer almak

1) Okullararası
il içi
müsabakalarda
ilk 4
takım/bireysel
arasında yer
almak

1) Okullar arası İl
Birinciliklerinde
bireysel kategoride
ilk 8’e girmek veya
takım olarak 3.
olmak.
2) İl okçuluk
hakemi olmak.

2) Türkiye
Profesyonel 2. Lig
ve 3. Lig takımların
altyapılarında U16
ve üstü yaş
kategorilerinde son
5 sezonda en az 5
maç oynamış olmak
ve onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

3) 4 yıl süreyle
okçuluk yapmış
olmak.
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1) Üçüncü sıradaki
lig kadrosunda 1
sezon yer almış
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) Türkiye MEB
Liseler
Şampiyonası yarı
final grubuna
katılan takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Bölgesel lig
finallerinde
oynayan takım
kadrosunda yer
almış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Açık Su Branşında
Türkiye şamp./Milli
takım seçmesine katılmış
ve yarışmaları
tamamlamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle belgelemek.

1) En az 3 yıllık
badminton sporcu
lisansına sahip
olmak.

1) En az 3 yıl
Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik,
Trampolin
Cimnastik
sporcu lisansına
sahip olmak ve
yarışma yarışma
belgesi ile
belgelemek.

2) Badminton
hakemlik
belgesine sahip
olmak.
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1) Federasyon
tarafından düzenlenmiş
en az 5 Ulusal
yarışmaya katılmış
olmak ve her birini
tamamladığını yarışma
sonuç belgesiyle
belgelemek.

1) Federasyon
tarafından
düzenlenen Yerel
müsabakalarda
ferdi veya takım
halinde en az 5
müsabakaya
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
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1) Yerel
Liglerde en az
5 maç oynamış
olmak ve
onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) En az 2 yıllık
Artistik
Cimnastik,
Aerobik
Cimnastik,
Trampolin
Cimnastik
sporcu lisansına
sahip olmak ve
yarışma yarışma
belgesi ile
belgelemek.

1) 3 yıl süreyle
okçuluk sporcu
lisansına sahip
olmak

1) Türkiye
Profesyonel 2. Lig
ve 3. Lig takımların
alt yapılarında U15
ve altı yaş
kategorilerinde son
5 sezonda en az 5
maç oynamış olmak.
2) Kadınlar 3.
Liginde son 5
sezonda en az 5 maç
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).
1) 2. Amatör
takımlarda veya
altyapılarında veya
amatör takımların
altyapılarında en az
5 maç oynamış
olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek
(oynanan takımın
ilgili yıllarda hangi
lig seviyesinde
olduğunu gösterir
belge sunulmalıdır).

1) Bölgesel ligde
en az 1 sezon
oynamış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.
2) Alt yapı
kategorilerinde
kulüp ve okul
Türkiye Şamp.
final grubu
maçlarına katılmış
olmak ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Yerel Liglerde
en az 5 maç
oynamış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

(1) Millilik belgesiyle belgelemek
(2) Onaylı müsabaka cetveliyle belgelemek
(3) Yarışma sonuç belgesi ile belgelemek
(4) Yarışma listesiyle belgelemek

22

1) Federasyon
tarafından
düzenlenen
Yerel
müsabakalarda
ferdi veya
takım halinde
en az 5
müsabakaya
katılmış olmak
ve onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) 2 yıl süreyle
okçuluk sporcu
lisansına sahip
olmak.

1) Federasyon
tarafından
düzenlenen Ulusal
müsabakalarda
ferdi veya takım
halinde en az 5
müsabakaya
katılmış olmak ve
onaylı müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Alt yapı
kategorilerinde
kulüp ve okul
sporları Türkiye
Şamp. En az 5 maç
kadroda yer
aldığını onaylı
müsabaka
cetveliyle
belgelemek.

1) Yüzme branşında
Federasyon tarafından
düzenlenen Ulusal
müsabakalarda ferdi
veya takım halinde en az
5 müsabakaya katılmış
olmak ve onaylı
müsabaka cetveliyle
belgelemek.

ÖYS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK
Örneğin; Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran bir aday Okul Alan Kodu: 9008 olan bir
ortaöğretim kurumundan mezun olmuş ve El Kavrama Kuvvet Testini 100 puan alarak
tamamlamıştır. Aday özgeçmiş puanı olarak da 50 almıştır. Adayın TYT-P puanı 220,5000 ve
OBP 330,800’dir (Adayın tüm puanları Tablo X’de gösterilmektedir. ÖSYM Sınav
Kılavuzunda belirtilen formüle göre hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.
a) Aday aynı alandan geliyorsa aşağıdaki formül (30.06.2012 tarihi itibari ile bir mesleğe
yönelik program uygulayan orta öğretim kurumlarında 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.

Puan Türü
2022 TYT-P
AÖP
OBP
El Kavrama Kuvvet Testi
ÖYSP [RÖP (%95) + El Kavrama Kuvveti (%5)]

Puan
220,5000
50,00
330,800
100,00
47,5 + 5 =52,5

FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP)

YP= (0,55 x 52,5 x 5) + (0,12 x 330,800) + (0,45 x 220,5000) + (0,06 x 330,800)
YP= 144,375 + 39,696 + 99,225 + 19,848=303,144

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:
FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)
YP = (0,55 x 52,5 x 5) + (0,12 x 330,800) + (0,45 x 220,5000)
YP= 144,375 + 39,696 + 99,225=283,296
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M. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖN KAYIT VE
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt
yaptırabilmek için 2022 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) ilk 800.000 (sekiz yüz
bin)’nin içerisinde (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) yer almış olmak
gerekmektedir.
2. Programa başvurmak için spor özgeçmişine sahip olmak zorunlu değildir.

KONTENJANLAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı: 40 kişi (18 kadın, 18 erkek, 4 Engelli Aday)
BEDEN
EĞİTİMİ
VE
SPOR
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

ÖĞRETMENLİĞİ

PROGRAMI

ÖYS

1. Spor özgeçmiş belgesi olmadan programa başvuru yapan adaylar sadece TYT puanları
ile el kavrama kuvveti testi puanlarına göre değerlendirileceklerdir.
2. Spor özgeçmiş belgesi ile başvuracak adaylar ise, TYT puanları, el kavrama kuvveti
testi puanları ve spor özgeçmiş puanlarına göre değerlendirileceklerdir (Adayların spor
özgeçmiş belgelerinden puan alabilmesi için, çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM
bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarla ilgili spor dallarında Tablo 2’deki
koşullara uyduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Adaylar tarafından sunulan
belgelerin uygun olup olmadığı sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.)
3. Engelli aday kontenjanı dolmadığında yüksek puanlı adaydan düşük puanlı adaya doğru
sıralanacak yüksek puanlı adaydan başlayarak yerleştirme yapılacaktır.
TABLO 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Spor Özgeçmişi Puanları
Spor Özgeçmişi
SÖP Puanı
Milli sporcu olmak ve belgelemek *
TYT puanının %100’ü
Çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarla ilgili
spor dallarında art arda en az 3 (üç) yıl ve üstü aynı branşta tescillenmiş lisansı belgelemek
UYARI!!! Lisans Tescilinin aynı branşta ve art arda 3 (üç) yıl ve üstü olması
gerekmektedir**
Çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarla ilgili
spor dallarında art arda en az 2 (iki) yıl aynı branşta tescillenmiş lisansı belgelemek
UYARI!!! Lisans Tescilinin aynı branşta ve art arda 2 (iki) yıl olması gerekmektedir**

TYT puanının %80’i

TYT puanının %60’ı

* 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 no’lu resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında
yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır.
** Çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonların yıllık faaliyet
programlarında yer alan sportif organizasyonlar.
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ÖNEMLİ UYARI!!! Spor özgeçmiş belgesi için sadece bir branşın belgesi
değerlendirmeye
alınacaktır.
Birden
fazla
branşta
verilen
belgeler
değerlendirilmeyecektir.

ÖYS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK
Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuran bir aday Okul Alan Kodu:
9008 olan bir ortaöğretim kurumundan mezun olmuş ve el kavrama kuvveti testini 100 puan
alarak tamamlamıştır. Bu aday 3 yıl tescilli (vizeli) lisansa sahip olduğu için SÖP’ten 80
almıştır. Adayın TYT-P puanı 250,98000 ve OBP 320,0500’dir (Adayın tüm puanları Tablo
X’de gösterilmektedir. ÖSYM Sınav Kılavuzunda belirtilen formüle göre hesaplama örneği
aşağıdaki gibidir.
Puan Türü
2022 TYT-P
SÖP
OBP
El Kavrama Kuvvet Testi
ÖYSP [SÖP (%95) + El Kavrama Kuvveti (%5)]

Puan
250,98000
80
320,0500
100
76+ 5 =81

a) Aday aynı alandan geliyorsa aşağıdaki formül 30.06.2012 tarihi itibari ile bir mesleğe yönelik
program uygulayan orta öğretim kurumlarında 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.
FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP)

YP = (0,55 x 81 x 5) + (0,12 x 320,0500) + (0,45 x 250,98000) + (0,06 x 320,0500)
YP = 222,75 + 38,406 + 112,941 + 19,203= 393,3 (YP)

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:
FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

YP = (0,55 x 81 x 5) + (0,12 x 320,0500) + (0,45 x 250,98000)
YP = 222,75 + 38,406 + 112,941 = 374,097 (YP)
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N. REKREASYON BÖLÜMÜ ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI
1. Rekreasyon Programı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için 2021 ya
da 2022 Temel Yeterlilik Testinden en az 180 (orta öğretim başarı puanı
eklenmeden) puan almış olmak gerekmektedir.
2. Alınacak belgeler ilgili Federasyon ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
genel sekreteri ve/veya başkanı tarafından onaylanmış olmalıdır.
3. B klasman hakemlik: İlgili branşa ait en üst seviyenin bir altındaki hakemlik
derecesidir. C klasman hakemlik: İlgili branşa ait en üst seviyenin iki altındaki
hakemlik derecesidir.
4. İlgili branşta milli sporcu olarak görev almış olan adayların resmi belgelerini
sunmaları durumunda özgeçmiş toplam değerlendirme puanına +20 puan
eklenecektir. Eğer aday 100 tam puan almış ise millilik için verilen puan dikkate
alınmayacaktır.
5. Liderlik belgesi: İzcilik Federasyonu veya Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan
alınan belgeler. Bu belgelerin geçerliği ve puan karşılıkları sınav komisyonu
tarafından değerlendirilecektir.
6. Spor Masörlüğü Belgesi: Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınan belge.
7. Model Uçak Tekamül Belgesi, Paraşüt (A) Lisans Belgesi, İleri Tekamül, Tandem
Uçuş Ehliyeti, Yamaç Paraşüt P3-P4-P5-T1-T2 Uçuş Belgesi, Yelkenkanat
Tekamül Belgesi, Planör Uçuş (B) (C) Belgesi, Planör Pilot Lisansı veya Balon Pilot
Lisansından en az birine sahip olmak (FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonu
onaylı ibaresi bulunmalıdır).
8. Model Uçak, Paraşüt, Yamaç Paraşütü P2, Yelken Kanat veya Planör Temel
Eğitim/Başlangıç (A) belgesi sahibi olmak (FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonu
onaylı ibaresi bulunmalıdır).

KONTENJANLAR
Rekreasyon Programı: 50 kişi (22 Kadın, 23 Erkek, 5 Engelli Aday)
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REKREATİF ÖZGEÇMİŞ
Rekreasyon programına öğrenci kabulünde Rekreatif Özgeçmiş puanları dikkate alınacaktır.
Dikkate alınacak belgeler ve puanları Tablo 3’de gösterildiği gibidir:
TABLO 3. Rekreasyon Programı Rekreatif Özgeçmişi Puanları
BELGE TÜRÜ

RÖP PUANI

Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili Belgeler (1)
• 3. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak.
1

• 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
• B klasman ve üzeri hakemlik belgesine sahip olmak. (2)

2

100

80

• 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
• C klasman hakemlik belgesine sahip olmak. (2)
Sporcu Özgeçmişi ile İlgili Belgeler (1) (3)

45

•

10 yıl ve üzeri yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak.

80

•

7-9 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak.

70

•

4-6 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak.

60

•

1-3 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak.

40

Geçerliği Olan Diğer Belgeler
•

Türk Hava Kurumundan Alınan Uçuş Eğitmen belgesine sahip olmak.
(Model uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.)

•

Türk Hava Kurumundan Alınan Tekâmül veya Pilot Uçuş ehliyetine (7) sahip
olmak.
(FAI onaylı) (Model Uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.)

•

Türk Hava Kurumundan Alınan Başlangıç seviyesi Uçuş Belgesine sahip olmak.
(FAI onaylı), (Model Uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.) (8)

40

•

Uluslararası veya ulusal resmi kurumlardan alınmış su sporları ile ilgili belgeler.
(5) (CMAS/RS/DİNGİ)
- Eğitmen belgesine sahip olmak …………………………………..
- 3. Derece (kademe) uygulayıcı …………………………………..
- 2. Derece (kademe) uygulayıcı …………………………………..
- 1. Derece (kademe) uygulayıcı …………………………………..
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalar
(Tiyatro, müzik, dans, güzel sanatlar, el sanatları vb.)

90
70
60
40

3

•

90
70

40

•

Rekreasyon alanı ile ilgili olduğu düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
sertifikalar (4)

•

Liderlik belgesine sahip olmak. (4)

70

•

Spor masörlüğü belgesine sahip olmak (6)

40
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Kriter 1: Değerlendirme tablosunda 3 farklı türde belge (Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili
Belgeler, Sporcu Özgeçmişi İle İlgili Belgeler, Geçerliği Olan Diğer Belgeler) bulunmaktadır.
Başvuru esnasında aynı türden ikinci belge kabul edilmeyecektir. (Tek bir branş beyan
edilecektir)
Kriter 2: Değerlendirme tablosundaki birden fazla belge türü ile başvuru yapan adayların
puanlarının hesaplanmasında önceliği beyan edilen branşa ait belge türünün %100’ü, diğer
belge türlerinden daha yüksek puana sahip olunan belge türünün %50’si ve daha düşük puana
sahip olunan belge türünün ise %25’i alınarak adayın toplam puanı belirlenecektir (Tablodan
en fazla 100 puan alınabilir).
Kriter 3: Değerlendirme tablosundaki 3 farklı türdeki belgelerden (Antrenörlük ve Hakemlik
ile İlgili Belgeler, Sporcu Özgeçmişi ile İlgili Belgeler, Geçerliği Olan Diğer Belgeler) herhangi
birine sahip olmayan adaylar (branş beyan etmeyenler), bu belgelere sahip olan adaylardan
sonra sıralamaya yerleştirilecektir.
Kriter 4: Aday başvuru esnasında değerlendirmeye alınmasını istediği bir spor dalı (futbol,
basketbol, mücadele sporları vb.), sanat dalı (tiyatro, dans, fotoğrafçılık, el sanatları vb.) ya da
diğer dallardan (cankurtaranlık, liderlik, spor masörlüğü vb.) birini branş olarak beyan etmek
zorundadır. Bunun sebebi Rekreasyon programına öğrenci alımında bazı branşlara özgü
kontenjan sınırlaması olmasıdır. Bu beyanı yapmayan adaylar Kriter 3’e göre
değerlendirileceklerdir.
Kriter 5: Adayların başvuru tarihinden önceki son 12 ay içerisinde ilk defa alınan belgeler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Beyan edilen branşın son vizeleme tarihi (2020-2021
müsabaka/yarışma sezonu) sınav tarihinden en geç 30 gün öncesinde ilgili federasyona
yaptırılmış olması gerekmektedir.
Kriter 6: Değerlendirme sonucunda Rekreasyon Programına alınacak 50 öğrenci ile ilgili branş
dağılımlarına yönelik kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. Bunların dışında kalan branşlarda
herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır:
a) Futbol/Futsal (1 kadın 3 erkek)
b) Basketbol (2 kadın 2 erkek)
c) Voleybol (3 kadın 2 erkek)
d) Atletizm (2 kadın 2 erkek)
e) Hentbol (1 kadın 1 erkek)
f) Mücadele Sporları (Bilek Güreşi, Boks, Kick boks, Taekwondo, Muay Thai, Güreş,
Karate, Judo vb.) (4 kadın 4 erkek)
g) Diğer branşlar: Federasyonlar bünyesinde olan ve yukarıdaki ilk 6 branş sınıflaması
dışında olan tüm spor branşları ve sporun dışındaki rekreasyonel branşlar (Yüzme, tenis,
bocce, dart, satranç, bilardo, masa tenisi, badminton, cimnastik, dans, fitness, zumba,
wellness, yoga, pilates, vb. masörlük, liderlik, tiyatro, el sanatları, güzel sanatlar vb.) (9
kadın 9 erkek)
h) Engelli Aday (5 Kişi/Kadın-Erkek kontenjan ayrımı yoktur)
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Kriter 7: Asil kazanan listesi oluşturulduktan sonra kayıt yaptırmayan adayların yerine
alınacak olan yedek aday listesinin oluşturulmasında, branş dağılımları kontenjanı gözetilecek
olup; ilgili branşlarda kontenjan doldurulamaz ise son yedek listenin ilanında boş kalan
kontenjanlar diğer spor branşları ve belge türlerine sahip adayların puan sıralaması gözetilerek
doldurulacaktır.
Kriter 8: Sporcu bilgi formunda beyan edilen branş mutlaka yazılı olarak yer almalıdır. Okul
sporlarına ilişkin belge ile başvuran adayların sporcu bilgi formunda hangi branşa sahip olduğu
yazılı olarak yer almalıdır. Aksi takdirde “branşı yok” olarak değerlendirilecektir.

REKREASYON PROGRAMI ÖYS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Özel Yetenek Sınavı değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

1. Rekreatif Özgeçmişi olmadan programa başvuru yapan adaylar sadece TYT puanlarına
göre değerlendirilecektir.
2. Rekreatif Özgeçmişi ile başvuru yapacak adaylar Tablo 3’deki koşullara uyduklarını
belgeledikleri takdirde Tablo 3’de belirtilen puanı alırlar.
3. Adaylar tarafından sunulan belgelerin uygun olup olmadığı Özel Yetenek Sınav
Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
ÖYS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK
Örneğin; Rekreasyon Programına başvuran bir aday Okul Alan Kodu: 9008 olan bir ortaöğretim
kurumundan mezun olmuş ve el kavrama kuvveti testini 100 puan alarak tamamlamıştır. Bu
aday 4-6 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olduğu için RÖP’ten 60 almıştır. Adayın TYT-P
puanı 240,9000 ve OBP 340,500’dir (Adayın tüm puanları Tablo X’de gösterilmektedir.
ÖSYM Sınav Kılavuzunda belirtilen formüle göre hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

Puan Türü
2022 TYT-P
RÖP
OBP
El Kavrama Kuvvet Testi
ÖYSP [RÖP (%95) + El Kavrama Kuvveti (%5)]

Puan
240,9000
60,00
340,0500
100,00
57 + 5 =62

a) Aday aynı alandan geliyorsa aşağıdaki formül (30.06.2012 tarihi itibari ile bir mesleğe
yönelik program uygulayan orta öğretim kurumlarında 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.
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FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP)

YP= (0,55 x 62 x 5) + (0,12 x 340,0500) + (0,45 x 240,9000) + (0,06 x 340,0500)
YP= 170,5 + 40,806 + 108,405 + 20,403= 340,114 (YP)

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:
FORMÜL: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

YP = (0,55 x 62 x 5) + (0,12 x 340,500) + (0,45 x 240,900)
YP= 170,5 + 40,806 + 108,405= 319,711 (YP)
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