
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

          SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU 
 

 

GİRİŞ  
Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde  
eğitim vermektedir. Eğitim süresi bir (1) yıl İngilizce hazırlık, dört (4) yıllık lisans eğitimi olmak üzere  
toplam (4+1) beş (5) yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler;  
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel  
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında, bünyesinde spor işletmesi ya da spor bölümü bulunan 
kuruluşlarda, turizm sektöründe faaliyetleri bulunan otel ve tatil köyü gibi işletmelerde, spor 
kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, 
vücut geliştirme, fitnes, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan spor salonlarında, engellilerin 
sportif faaliyetlerinde, spor sağlık alanlarında çalışma olanakları bulmaktadırlar. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor eğitimcileri  
yetiştirmektedir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, T.C. Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı  
okullarda, özerk yapıdaki federasyonlara bağlı milli takım ve kulüp takımlarında antrenör ve yardımcı  
antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektöründeki sportif aktivitelerin 
öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programda Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık ve  
Sporda Psiko-Sosyal alanlar ile Spor Yöneticiliği gibi spor bilimlerindeki teorik derslere ve  
uygulamalara yer verilir. 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında ihtiyacı olan nitelikli Beden   
Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eği tim 

kurumları ile dengi okullarda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün merkez ve  
taşra teşkilatlarında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam 

adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev  
alabileceklerdir. Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi  
kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir. 

 
Spor Yöneticiliği Bölümü 

 
Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticileri  
yetiştirilmektedir. Mezunlar, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün merkez ve  
taşra teşkilatlarının, öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, turizm sektöründe, 
turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve  
işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve  
uygulamalarında, özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak  
ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor 
yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor 
yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama 
gibi ders ve konulara yer vermektedir. 
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2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ 

 
A. Amaç ve Kapsam: 

 
Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerine ön kayıt ve özel  
yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

 
Madde 2: Yönerge; Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerine giriş için ön kayıt yaptıracak adayların 
başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt  
koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 
B. Tanımlar: 

 
Madde 3: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

 
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nin Özel Yetenek Eleme 
Sınavından oluşan giriş sınavı. 
YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanı (Puan türlerinden en yükseği) 

 
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı  
SÖP: Spor Özgeçmiş Puanı  
YTP: Yetenek Testi Puanı  
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP+YTP) 

ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı 

 
YP (Yerleştirme Puanı): Adayın ÖYSP-SP, 0BP ve YGS puanının bu yönergede belirtilen yönteme göre  
hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı. 

 
Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

 
Sınav Üst Kurulu: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca belirlenen kurul. 

 
C. Giriş Esasları: 

 
Madde 4:  

a) Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerinin eğitim programlarına ilan edilen 
kontenjanlarla sınırlı olarak YGS puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte kendi yapacakları tercihleri  
değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin bölümlere göre  
dağılımları Tablo 1. de gösterilmiştir:  
 

 
b) Yabancı uyruklu adaylar kendi aralarında sadece Özel Yetenek Testi sonuçlarına göre  

sıralanacak ve her bölüme 5 öğrenci alınacaktır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu   
öğrencilerin bölümlere göre dağılımları Tablo 2. de gösterilmiştir.  

 
c) Tüm programların giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve zihinsel 

engelinin bulunmaması gerekir.  

 
Tablo1: Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları: 

 

BÖLÜM KONTENJAN 

 KIZ (70) ERKEK (80) TOPLAM (150) 

Antrenörlük Eğitimi 20 30 50 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 25 25 50 
Spor Yöneticiliği 25 25 50 
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Tablo2: Bölümlere göre alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları: 

 

BÖLÜM   KONTENJAN  

  KIZ ERKEK TOPLAM 

Antrenörlük Eğitimi  2 3 5 
Beden Eğitimi ve Spor  2 3 5 

Öğretmenliği     

Spor Yöneticiliği  2 3 5 

Madde 5: Ön kayıt başvurusunda bulunan adayların başvuruları tüm bölümlerde geçerli olacaktır; 

 
a) Fakültemiz bölümlerine müracaat edecek spor alanları ve spor liselerinden adayların veya 

herhangi bir spor dalında milli olanların, 2014 YGS puanlarından herhangi bir türünden 
210.000 ve üzerinde puan alan TC vatandaşı adaylar.   

b) “a” maddesi dışında kalarak başvuracak adayların 2014 yılında YGS’nin herhangi bir 
türünden 230.000 ve daha fazla YGS puanı alan TC vatandaşı adaylar.  

 
c) Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren 

yabancı uyruklu adaylar.  

 
Madde 6: Başvurular Fakültenin  yukarıda belirtilen bölümlerine tercih yapılmak suretiyle kabul edilir. 

 
Madde 7: Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme  
Puanı (YP)] aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: 

 
Aday spor alanından geliyorsa; 

YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P) + (0.03 x OBP) 

 
Aday diğer alanlardan geliyorsa;  
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P) 

 
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması  
/ ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması)+50 

 
Madde 8: 2013–LYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına  
yerleştirilmiş adayların orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural  
açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile  
meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2013 
ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 
Madde 9: Ön kayıt tarihi ve ön kayıt için gerekli belgeler: 

 
Ön kayıtlar, 14–25 Temmuz 2014 tarihleri arasında http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/  (“Giriş  
Yetenek Sınavı” başlığı altında yer alan bağlantıdan) internet adresinden elektronik ortamda 
başlayacaktır. Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini  tamamlayan  aday  aşağıda  istenen  belgeleri   

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne getirdikten sonra görevlilerin 
kayıtlarını onaylamasıyla ön kayıt işlemini tamamlamış olacaktır. 
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Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

 
a) 2014 YGS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi   
b) Başvuru Dilekçesi-Form (Kayıt esnasında verilecektir)  
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki 2 adet renkli vesikalık fotoğraf   
d) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.   
e) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin dilekçe (kayıt sırasında verilecektir)*  

 
f) Sağlık raporu* (Tek bir doktordan alınmış rapor yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç 

yoktur.) Rapor “fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur”  ibareli 
olmalıdır. Doktor’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır.  

 
g) Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için, Okul Müdürlüğü’nden “Spor Alan 

Çıkışlı”dır ibaresi bulunan belge  
 

h) Spor Özgeçmiş Belgeleri (bu belgeler zorunlu olmayıp sportif özgeçmişe sahip olan 
adaylar içindir): Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine başvuran 
adaylardan ekteki tablolarda (Spor Özgeçmiş Puanı Hesapla ma Tabloları) yer alan spor 
dallarındaki koşullara uyduğunu belgeleyenler karşılık gelen puanı spor özgeçmiş puanı 
(SÖP) olarak alırlar. Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. SÖP ve YTP, 
ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılır.  Adayların (SÖP)’ten elde ettikleri puanlar sınav 
öncesi, sınav başvuru süresinin dolmasını müteakiben sınav komisyonunca ilan 
edilecektir. Bu puanlara 4 Ağustos 2014 saat 17.30 a kadar yazılı olarak yapılan itirazlar 
dikkate alınacak, bu tarihten sonra SÖP’e ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sportif  
özgeçmişe sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel veya takım 
sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden 
aldıkları/alacakları ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin 
asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi evraklarda özerk 
federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel 
Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı olması gereklidir.   
Adaylar yalnızca bir branşta “SÖP” puanı elde edebilirler.  

 
* Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 
içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde sürdürülen eğitim/öğretim programı 
yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları, kayak, bisiklet/dağ bisikleti  
gibi bazı dersleri içermektedir. Bu nedenle fakülte giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve  
gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun 
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 
 

Yabancı Uyruklu Adaylar Başvuru Koşulları: 

 
Başvurusu kabul edilecek adaylar:  
1) Yabancı uyruklu olanlar  

 
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni  
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının  
aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını 
belgeleyenler, 
3) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,   
4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,   
5) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL 
sınav sonuçlarına sahip olanlar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere  
başvurabilirler.  
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Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:  
1) TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede  
tamamlayanlar hariç),  
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav  
sonuçlarına sahip olanlar hariç),   
3) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı  
bir ülkede tamamlayanlar hariç)   
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde   
bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)  
5) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC'de tamamlayanların, yurtdışından öğrenci 
kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez. 

 
Madde 10: Özel Yetenek Sınavı, 5 – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak, 8 Ağustos 2014 
tarihinde ilan edilecektir.  
Sınav tarihi ve sonuçların ilanı başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir.  Sınavın nasıl  
yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan  05 Ağustos 2014 tarihinde saat 9:00  
da adaylara gösterilecektir. Tüm adayların sınav başlangıç saatinden 30 dk önce sınavın yapılacağı  
yerde hazır bulunmaları ve sınavın yapılacağı salon giriş kapısında ve web sayfasında  
(http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/) ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. 
 
Madde 11:  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı Fakültenin 
Gölbaşı’ndaki spor tesislerinde yapılır. 

 
Aday, Fakültece başvuru esnasında verilecek olan fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında pasaport, 
hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesini Özel Yetenek Giriş Sınavına girerken 
göstermek zorundadır. Kimlik belgesini ve sınav giriş belgesini göstermeyen aday kesinlikle sınava  
alınmaz. 

 
Madde 12: Sınav türü bütün bölümler için kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır. 

 
D. Özel Koşullar: 

 
Madde 13. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları ÖSYM  
Kılavuzu’na (Bakınız; Tablo 5) göre özel koşullar açıklaması; 

 
a) Bölümlerde en az bir yıl olmak üzere Zorunlu Hazırlık Sınıfı eğitimi bulunmaktadır.   
b) Fakültemizde 3 bölüme ait zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlığı hazırlık 

atlama sınavı ile geçen veya bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarılı olan öğrenciler ilgili 
bölümlere kayıtlarını yaptırdıktan sonra derslerin %30’unu seçmeli ders havuzundan 
İngilizce olarak seçebilmektedirler. Bir yıllık eğitim sonrasında hazırlık sınıfında başarılı 
olamayan öğrenciler ise bölümlerinin 1. sınıfına kayıt yaptırabilecekler ancak seçmeli 
ders havuzundan İngilizce ders alamayacaklardır.  

 
E. Sınav Üst Kurulunun Görevleri 
Madde 14: Sınav Üst Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi.   
b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması.   
c) Sınav güvenliği için önlem alınması.   
d) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması.   
e) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması.  

f) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.   
g) Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.  
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E. Özel Yetenek Sınavı:  Bu sınav  kapsamında Yetenek Testi Puanı(YTP) elde etmek üzere   Özel  
Yetenek Testi (ÖYT) yapılacaktır. ÖYT SÖP ile birlikte ÖSYP nin hesaplanmasında kullanılacaktır. ÖYSP-
SP, 0BP ve YGS sonuçlarının yukarıda açıklanan formüller doğrultusunda birlikte değerlendirilmesi ile  
elde edilecek YP sonucunda ilk 80’e giren erkek adaylar ile ilk 70 ’ye giren kadın adaylar Fakültemiz  
bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.  
 
Birinci tercih kullanan adaylar başvurdukları bölüm içinde kendi aralarında en yüksek puandan en 
düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaklardır. Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyip ikinci  
ve/veya üçüncü tercihi işaretleyen bir aday, eğer ikinci ve/veya üçüncü tercih için yeterli puan 
toplamışsa bile birinci tercih olarak belirlediği bölüme kayıt hakkı kazanacaktır. Böyle bir durumda 
(puanların birinci tercih kullanan aday ile eşit olması durumunda), birinci tercihini kullanan adaya 
kayıt hakkı önceliği verilecektir. Yine eşitlik durumunda ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için YGS-
Sayısal Puan türünden değere; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü YGS-Eşit Ağırlık Puan 
değerine; Spor Yöneticiliği Bölümü için ise YGS-Sözel puanına öncelik verilecektir. 

 
Madde 15: Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Programı: 5-8 Ağustos 2014  
Madde 16: Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler: 
 

a)  Özel Yetenek Testi (ÖYT): 

 
Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor salonunda yapılacaktır. Test  
sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır  
(Şekil-1 Özel Yetenek Testi Parkuru). Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı  
kullanmalarına izin verilmeyecektir. 

 
Testin Uygulanışı: 

 
1. Bölüm: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, yerden 40 cm 

yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu 
istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde  
başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge  
tahtasından düştüğü takdirde denge tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili  
bölüme baştan başlar.  

 
2. Bölüm: Aday yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne 

takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir.  

 
3. Bölüm: Aday yerden 30 cm yüksekliğindeki denge sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola 

olmak üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur.   
Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu 
ile serbest bırakılmıştır.  

 
4. Bölüm: Aday yönlendirme işaretleriyle gösterilen 30mt lik alanda koşar.  

 
5. Bölüm: Bu bölümde aday, 2 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 6 0 cm 

yüksekliğindeki üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin  
 

üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini  
deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam 
etmek zorundadır.  

 
6. Bölüm: Aday 1,5 metre aralıklarla dizilmiş 6 slalom direği arasından koşar. Adaylar bu 

bölümde hiçbir slalom direğini atlamadan tümünün arasından geçmek zorundadırlar.  
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Slalom çubuklarını kasıtlı olarak (eliyle ve vücudunun herhangi bir bölümüyle) 
devirmediği sürece aday koşusuna devam eder. Aday kapı atladığında başlangıç 
noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. Parkurun bu istasyonunun geçerli  
sayılması kararını öncelikle istasyonda görevli jüri üyesi verir. 

 
7. Bölüm: Aday yönlendirmelerle belirlenen koşu alanında 1 tur (140 mt) koştuktan 

sonra fotosellerin arasından geçerek testi bitirir. Belirlenen alan dışından koşan 
adayların testi geçersiz sayılacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekil 1. Özel Yetenek Parkuru 
 
Madde 17: Sınavın Değerlendirilmesi: 

 
Adayın yerleştirme puanı (YP), istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak hesaplanacak, Yükseköğretim 
Kurumu'nun belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların puan sırala ması 
belirlenecektir. Sıralama sonucu her bir bölümde 50 asıl ve 50 yedek olmak üzere toplam 150 asıl ve 
 
150 yedek aday belirlenecektir. Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
 
 
 

1. Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur üzerindeki araç-gerece kasti olarak 
zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır.   

2. Sahte belge getirdiği kanıtlanan adayların sınav giriş hakları iptal edilecek ve 
haklarında yasal işlem başlatılacaktır.  
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F. Sınav Sonuçlarının İlanı: 

 
Madde 18: Giriş sınavı sonuçları Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde her bölüm için ayrı  
ayrı olmak üzere duyurulur. 
 
Madde 19: Fakültemize kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların kayıt tarihleri dekanlık  
tarafından Fakültede ilan edilmek suretiyle  duyurulacaktır. 

 
Madde 20: Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir  
şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

 
Madde 21: Kesin kayıta hak kazanan yedekler listede ilan edilen tarih ve süre içinde  kayıtlarını 
yaptırmak zorundadırlar. Aksi durumda haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

 
G. İtirazlar: 

 
Madde 22: Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar.  
İtirazlar, aday testi bitirdikten sonra en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir. 
 
Özel Yetenek Giriş Sınav sonuçlarına (YP puanlarına) itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra 24 saat 
içinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait 
dilekçeler dikkate alınmaz. 

 
H. Yürürlük: 

 
Madde 23: Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi  
Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. 

 
Madde 24: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile  
yürürlüğe girer. 

 
Madde 25: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 
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 50 PUAN 

FUTBOL A milli, A2 milli veya Ümit milli olmak 

BASKETBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak 

VOLEYBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak 

HENTBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak 

YÜZME Milli olmak veya açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde 

Türkiye rekoru kırmış olmak 
DURGUNSU KANO Milli Olmak veya Milli takımı temsilen herhangi bir uluslararası 

yarışmada madalya kazanmış olmak 
KÜREK Milli Olmak veya Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmış 

olmak 
TRİATLON Dünya Şampiyonasında Elit kategoride yarışmış olmak 
KAYAK Milli olmak 
TAEKWON-DO A milli olmak veya tüm kategorilerde olmak üzere, Olimpiyatlar, 

Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak 
JUDO A milli olmak veya tüm kategorilerde olmak üzere, Olimpiyatlar, 

Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak 
GÜREŞ A milli olmak veya Büyükler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde 

Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası veya Avrupa Şampiyonalarına 
katılmış olmak 

ATLETİZM A milli olmak veya büyükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde milli olmak 
veya Türkiye rekoru kırmış olmak 

BADMINTON A Milli olmak 

TENİS Milli olmak veya ATP/WTA Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana 
tablosuna katılmış olmak, Gençler kategorilerinde (14,16,18 yaş) ve 

Büyükler kategorilerinin birinde Milli takımı temsilen herhangi bir 
uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak veya büyükler 
kategorisinde ferdi olarak Türkiye Şampiyonaları’nda final oynamış olmak 

veya ITF turnuvalarında final oynamış olmak 

CİMNASTİK Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinin birinde artistik/ritmik 
jimnastik milli takımında yarışmış olmak  

OLİMPİK DİĞER 
BRANŞLAR 

A milli olmak veya Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Dünya 
şampiyonalarına katılmış olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 PUAN 

FUTBOL Profesyonel erkekler süper liginde en az 5 maç oynamış olmak veya 
Kadınlar 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak 

BASKETBOL 1.Ligde en az 5 maç oynamış olmak 

VOLEYBOL 1.Ligde en az 5 maç oynamış olmak 

HENTBOL Süper ligde en az 5 maç oynamış olmak 

YÜZME Türkiye kısa kulvar veya yaz şampiyonasında açık yaş sıralamasında A 
Finali yüzmüş olmak 

DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmış olmak 
KÜREK Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında ilk 3’e girmiş 

olmak 
TRİATLON Avrupa şampiyonasında veya Akdeniz Oyunlarında yarışmış olmak 
KAYAK Kayak Federasyonu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ilk 5’e 

girmiş olmak  
TAEKWON-DO Tüm kategorilerde milli olmak 
JUDO Tüm kategorilerde milli olmak 
GÜREŞ Genç milli olmak 

ATLETİZM Büyükler, yıldızlar, gençler Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 

BADMINTON Olimpiyat oyunları veya Dünya Şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 

TENİS Tenis federasyonun Büyükler kategorilerinde kulüplerarası veya ferdi  
müsabakalarda düzenlenen Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 8’e içerisinde yer almış 
olmak ya da Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 2’ 
ye giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, ya 
da Gençler Kategorilerinde(14, 16, 18 Yaş) Milli Olmak ya da Gençler 
Kategorilerinde (14, 16, 18 Yaş) Uluslararası Turnuvalarında en az çeyrek final 
oynamış olmak veya ITF turnuvalarında ilk 8’e girmiş olmak 

CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Artistik/ritmik jimnastik yarışmalarında toplamda 
veya aletlerde ilk 3’e girmiş olmak  

OLİMPİK DİĞER 

BRANŞLAR 
Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 PUAN 

FUTBOL Profesyonel Erkekler 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak 

BASKETBOL İkinci ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak 

VOLEYBOL İkinci ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak 

HENTBOL Birinci ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak 

YÜZME Uluslararası müsabakaya katılmış olmak 
DURGUNSU KANO Elemesi de yapılan Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası 

yarışlarında ilk 5’e girmiş olmak veya Elemesi de yapılan Herhangi bir 
ulusal yarışta altın madalya kazanmış olmak 

KÜREK Elemesi de yapılan herhangi bir ulusal yarışta altın madalya kazanmış 
olmak veya Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında 
final çekmiş olmak 

TRİATLON Yıldız ve genç Avrupa şampiyonasında, Büyükler ve Gençler Balkan 
şampiyonasında yarışmış olmak 

KAYAK Puanlı 2. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak  
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye 

Şampiyonalarında birinci olmak 
JUDO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye 

Şampiyonalarında birinci olmak 
GÜREŞ Bireysel müsabakalarda Büyükler, Gençler veya Ümitler kategorilerinde 

Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek 

ATLETİZM Büyükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 
10’a girmiş olmak 

BADMINTON Akdeniz Oyunları, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları ile Olimpiyat elemeleri 

turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

TENİS Tenis Federasyonu’nun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında 
3. ve 4.olan takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında 
oynamış olmak, Federasyonun Gençler Kategorisi (14, 16 ve 18 Yaş) Ulusal 

Müsabakalarında (Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz Kupaları) ilk 8 
içinde yer almış olmak 

CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde 

artistik/ritmik jimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 5 
dereceye girmek  

OLİMPİK DİĞER 

BRANŞLAR 
Ümit veya genç milli olmak 

OLİMPİK OLMAYAN 
DİĞER BRANŞLAR 

A milli olmak 

 

 

 

 

 

 

 



 35 PUAN 

FUTBOL Ordu Amatör Genç Milli, U-20, U-19, U-18, U-17 Erkek-Kadın Genç 
Milli takımlarında oynamış olmak, Futsal milli takımlarında oynamış 
olmak 

BASKETBOL 3. Ligde veya Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak 

VOLEYBOL 3. Ligde veya Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak  

HENTBOL 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak 

YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde derece 
almış olmak 

DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında final çekmiş 
olmak veya Herhangi bir ulusal yarışta ilk 3’e girmiş olmak  

KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta ilk 3’e girmiş olmak veya herhangi bir 
ulusal yarışta final çekmiş olmak 

TRİATLON Büyükler Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında ilk 5’e 
girmiş olmak  

KAYAK Puanlı 1. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak  
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye 

şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 
JUDO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye 

şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 
GÜREŞ Yıldız milli olmak 
ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 5’e girmiş olmak 

BADMINTON Ümit veya Genç Milli olmak 

TENİS Gençler (14, 16 ve 18 Yaş) ya da Büyükler kategorisinde herhangi bir 
uluslararası turnuvada madalya kazanmış olmak 

CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde 
artistik/ritmik jimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 8 sırada 
yer almak veya aerobik jimnastik/trampolin yarışmalarında ilk 5’e girmek 

OLİMPİK DİĞER 
BRANŞLAR 

Yıldız milli olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 PUAN 

FUTBOL Profesyonel Erkekler 2. Liginde veya Kadınlar 2. Liginde en az 5 maç 
oynamış olmak, U-16, U-15, U-14 Erkek-Kadın Genç Milli 
takımlarında oynamış olmak, Okul sporları federasyonu tarafından 
düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış olmak 

BASKETBOL Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya 
şampiyonalarına katılmış olmak  

VOLEYBOL Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya 
şampiyonalarına katılmış olmak 

HENTBOL Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya 

şampiyonalarına katılmış olmak 
YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde final 

yüzmüş olmak veya herhangi bir yaş grubunda ilk 3’e girmiş olmak 
DURGUNSU KANO Herhangi bir ulusal yarışta final çekmiş olmak veya Türkiye 

şampiyonası ve Türkiye kupası yarışlarında yarışmış olmak 
KÜREK Türkiye şampiyonası ve Türkiye kupası yarışlarında yarışmış olmak 

veya Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle kürek sporu 
yapmış olmak, bu süre içinde en az 5 yarışa katılmış olmak ve bunu 
belgelemek 

TRİATLON Yıldızlar Balkan şampiyonasında yarışmış olmak 
KAYAK MEB Türkiye Şampiyonalarında kendi yaş grubunda ilk 5’e girmiş 

olmak.  
TAEKWON-DO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak  
JUDO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak 

GÜREŞ Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye 
girmiş olmak 

ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 10’a girmiş olmak 

BADMINTON Büyükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 
3’e girmiş olmak 

TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında Play-Off 
Oynamaya hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve 
maçlarında oynamış olmak 

CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Yıldızlar kategorisinde artistik/ritmik jimnastik 
yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 8 sırada yer almak 

OLİMPİK DİĞER 

BRANŞLAR 
Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 

OLİMPİK OLMAYAN 
DİĞER BRANŞLAR 

Ümit, genç, yıldız milli olmak veya kulüp liglerinin en üst 
kategorisinde müsabık olmak 

 

 

 

 

 

 

 



 25 PUAN 

FUTBOL Profesyonel Erkekler 3. Liginde veya Kadınlar bölgesel liginde en az 5 
maç oynamış olmak 

BASKETBOL Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine 
katılmış olmak 

VOLEYBOL Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine 
katılmış olmak 

HENTBOL Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine 
katılmış olmak  

YÜZME MEB Türkiye Şampiyonalarında ilk 8’e girmiş olmak 
DURGUNSU KANO Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle durgunsu kano sporu 

yapmış olmak, bu süre içinde en az 5 yarışa katılmış olmak ve bunu 
belgelemek 

KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak 
TRİATLON Yıldızlar ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak 
KAYAK İl birinciliği müsabakalarında kendi yaş gruplarında ilk 5’e girmiş 

olmak  
TAEKWON-DO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e 

girmiş olmak 
JUDO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e 

girmiş olmak 

GÜREŞ Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup 
müsabakalarında Büyükler veya Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek 

ATLETİZM ISF şampiyonasına katılmış olmak veya 16 yaş altı Türkiye şampiyonasında 
ilk 5’e girmiş olmak 

BADMINTON Yıldız milli olmak veya Büyükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye 
şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 

TENİS Tenis Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz 

Kupaları veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki federasyonun 
resmi organizasyonlarda ilk üç dereceye girdiğini resmi onaylı olarak 
belgelemek 

CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında küçükler kategorisinde artistik/ritmik jimnastik 
yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 8 sırada yer almak 

OLİMPİK DİĞER 

BRANŞLAR 
Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 PUAN 

FUTBOL Erkekler Profesyonel takımının A2 liginde en az 5 maç oynamış olmak 
veya Bölgesel Amatör ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Plaj 
futbolu milli takımlarında oynamış olmak veya Okul sporları 
federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e 
girmiş olmak veya Uefa B antrenörlük belgesine sahip olmak veya Üst 
klasman/Ulusal hakem/yardımcı hakem olmak 

BASKETBOL 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman 
hakemi olmak 

VOLEYBOL 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman 

hakemi olmak 
HENTBOL 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman 

hakemi olmak 
YÜZME 10-11-12 yaş grupları Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak 

veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
DURGUNSU KANO 3. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak  
KÜREK 3. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak  
TRİATLON Avrupa kupası Yarışmasında ilk 3’e girmek ve /veya Avrupa kupası 

Yarışmasına Katılmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip 

olmak 
KAYAK 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında 

ilk 3’e girmiş olmak veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine 
sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak 

JUDO Büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında 
ilk 3’e girmiş olmak veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine 
sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak 

GÜREŞ 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Güreş il 

müsabakalarında Büyükler veya Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek 

ATLETİZM 16 yaş altı Türkiye şampiyonasında ilk 10’a girmiş olmak veya 3. Kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

BADMINTON 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Okul sporları 
federasyonu sporcusu olarak Uluslararası şampiyonalarda ilk 3’e girmiş 

olmak 

TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına katılmaya 
hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında 

oynamış olmak, Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi 
Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve 

maçlarında oynamış olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip 
olmak 

CİMNASTİK 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
OLİMPİK DİĞER 

BRANŞLAR 
Branşında 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 

 
OLİMPİK OLMAYAN 
DİĞER BRANŞLAR 

Türkiye şampiyonalarında müsabık olmak veya 3. Kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

 

 



 15 PUAN 

FUTBOL Profesyonel takımların Akademi liglerinin herhangi bir kategorisinde 
veya Bölgesel gençlik geliştirme liglerinde veya Süper amatör liglerde 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarından herhangi birinde 
bir sezonda olmak üzere en az 10 maç oynamış olmak veya Tff 
Grassroots C belgesine sahip olmak veya Bölgesel hakem/yardımcı 
hakem olmak 

BASKETBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi 
olmak 

VOLEYBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi 

olmak 
HENTBOL 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi 

olmak 
YÜZME Bölgesel yarışmalarda ilk 8’e girmiş olmak veya 2. Kademe 

antrenörlük belgesine sahip olmak 
DURGUNSU KANO 2. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak 
KÜREK 2. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak 
TRİATLON Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle Triatlon sporu yapmış 

olmak ve (Türkiye’de düzenlenen) Avrupa kupası Yarışmasına 

Katılmak veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
KAYAK 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
TAEKWON-DO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e 

girmiş olmak veya hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine 
sahip olmak veya il hakemi olmak 

JUDO Yıldızlar ve minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e 
girmiş olmak veya hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine 
sahip olmak veya il hakemi olmak 

GÜREŞ Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı 

kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk iki dereceye 
girmek veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 

ATLETİZM Ulusal yarışmalara katılarak ilk 5’e girmiş olmak veya 2. Kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak  

BADMINTON 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 

TENİS Federasyonun Büyükler Kategorisi ya da Gençler Kategorilerindeki (14, 16, 

18 Yaş) Ulusal Turnuvalarına en az 3 kez katılmış olmak veya 2.kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

CİMNASTİK 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak  
OLİMPİK DİĞER 
BRANŞLAR 

2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 

 

 

 

 

 

 



 10 PUAN 

FUTBOL Yerel Amatör liglerde son 3 sezon içerisinde olmak üzere en az 10 
maç oynamış olmak veya Grassroots gönüllü lider belgesine sahip 
olmak veya il hakem/yardımcı hakemi olmak veya aday hakem olmak 

BASKETBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi 
olmak 

VOLEYBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi 

olmak 
HENTBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi 

olmak 

YÜZME 2 yıllık yüzücü lisansı sahibi olmak ve her sene 6 müsabakaya katılmış 
olmak veya 1. Kademe antrenör belgesine sahip olmak 

DURGUNSU KANO 1. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak 
KÜREK 1. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak 
TRİATLON Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe 

antrenörlük belgesine sahip olmak 
KAYAK 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya son 2 yılda lisanslı 

olarak yarışmalara katılmış olmak 
TAEKWON-DO Tüm kategorilerde bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak 

veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
JUDO Tüm kategorilerde bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak 

veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
GÜREŞ 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az 3 yıllık 

sporcu lisansına sahip olmak 
ATLETİZM Son 2 yılda lisanslı olmak ve her yıl en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 

1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az 2 yıllık hakem 

olmak 

BADMINTON 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya son 2 yılda lisanslı 
olarak en az 10 müsabakaya katılmış olmak 

TENİS Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına giren 
takımların oyuncu listelerinde yer almak ve en az 5 maç oynamış olmak 

veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 

 

CİMNASTİK 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya son 2 yılda lisanslı 
olarak en az 10 müsabakaya katılmış olmak 

OLİMPİK DİĞER 
BRANŞLAR 

Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak veya 1. Kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak 

OLİMPİK OLMAYAN 

DİĞER BRANŞLAR 
Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak veya 1. Kademe 

antrenörlük belgesine sahip olmak 
 

 

 

 

 



                    OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR 

 
 

 
 

 
 
 

 

Yaz Sporları 

Okçuluk 

Plaj Voleybolu 

Boks 

Bisiklet 

Eskrim 

Golf 

Hokey 

Modern Pentatlon 

Binicilik 

Dalış 

Rugby 

Yelken 

Atıcılık 

Sutopu 

Halter 

 
 
 

 

Kış Sporları 

Bob-Kızak (Bobsleigh) 

Curling 

Artistik Buz Pateni 

Buz Hokeyi 

Luge-Tek kişilik Kızak 

Kısa Mesafe Sürat Pateni 

Skeleton (Buz Kızağı) 

Snowboard 

 

 

OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR 

Korfbol 

Karate 
Dans 
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