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Sevgili öğrenci adaylarımız, 

 

Üniversiteler öğrencilerin sadece temel ve meslek bilgileri edindikleri bir yer değil, aynı zamanda onların kendi kendine 

öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme ve grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama ve eleştirel 

düşünme yeteneği gibi farklı yetenekleri kazanıp bunları geliştirdikleri yerlerdir. Bu noktadan hareketle üniversitemizin 

misyonu; evrensel nitelikli bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, 

çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmaktır. Mesleki açıdan yetkin ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi 

görev edinen üniversitemiz, temellerinin atıldığı 1970 yılından bu yana hemen hemen her alanda dünya 

standartlarında eğitim veren bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 

Sakarya Üniversitesi’nde 4 enstitü, 14 fakülte, 5 Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ve 14 Meslek Yüksekokulu ile ön 

lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Rektörlüğe bağlı üç bölüm başkanlığı ve 14 araştırma ve 

uygulama merkezi de, kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz uzaktan eğitim 

merkezi bünyesinde yüksek lisans programları, karma eğitim lisans programları, ön lisans programları ve sertifika 

programları gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Yöneticiliği Bölümleri ile toplumumuzda sporun 

yaygınlaştırılmasını, rehabilitasyon, performans, eğitim ve sağlık boyutlarını da dikkate alarak dinamik ve öncü eleman 

yetiştirmeyi ilke edinmiş birimlerimizdendir. Beden Eğitimi ve Spor alanını seçerken ülkemiz ve toplumuzda bu 

alandaki insan kaynağını oluşturmaya adaysınız. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavları için 

özel olarak hazırlanmış bu kitapçık, sizlere sınavın tüm aşamasında rehber olacaktır. 

Hepinize başarılar dilerim. 

 

 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas 

Sakarya Üniversitesi Rektörü 
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Sevgili Aday Arkadaşlarım; 

2014-2015 Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavlarına hoş geldiniz. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği olmak üzere dört bölümden oluşan 

yüksekokulumuz, sadece spor alanlarında değil aynı zamanda tıp, mühendislik, işletme ve diğer ilgili alanlarında 

kapsayacak şekilde disiplinler arası çalışmalar yapabilen spor alanları ve araştırma olanaklarına sahiptir. Ülkemizde 

uygulanması Yüksek Öğretim Kurumu tarafından benimsenen Bolonya Kriterleri çerçevesinde eğitim veren ve tüm 

birimlerinde 2015-2019 stratejik planlarını yapan üniversitemizin öğrencileri olmanız yolunda başarılı olmanızı diler, 

saygılarımı sunarım.   

 

 

 

 

Prof. Dr. Süleyman Can KURNAZ 
Sakarya Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
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T.C 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAV KİTAPÇIĞI 
 

1. GENEL BİLGİLER  

Sporun fert ve toplum yaşamında tartışmasız büyük önemi vardır. Yapılış amacı olarak spor; 

- Yarışma 

- Toplum Sağlığı 

- Rehabilitasyon 

- Eğitim öğretim, düşünceleriyle her yaşta ve cinsiyet fark etmeksizin günlük yaşama girmiştir 

Özellikle endüstri ve teknolojinin gelişimiyle hareket sahası daralan insanları amatör, profesyonel fark etmeksizin 

sağlıklı yaşama sevk eden spor bilimi felsefesi tartışmasız sağlıklı mutlu toplumların oluşmasının düzenlenmesinde en 

büyük görevleri üstlenmektedir. Okulumuzun da kendi misyon ve hedefleri çerçevesinde dört ayrı bölümüyle 

üstlendiği görev her gün yenileri eklenerek devam edecektir. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri, 4 yıllık lisans 

eğitimi vermektedir. Bölümlerimizin kısa tanıtımları aşağıda sunulmuştur. 

 

1.1.  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ  

Pedagojik formasyon donanımlı öğretmen adayı öğrencilerimizin, sporun bilimsel ve sosyal yönlerini daha geniş 

kitlelere tanıtarak, sevdirerek sağlıklı kitleler oluşmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Eğitim bilgi ve teknoloji 

yardımıyla sporda gerçek yerini eminim daha iyi ve daha anlamlı bulacaktır. Tüm bilim dallarıyla ilişkisi olan yegâne 

alan, spor bilimidir. Zira insanı ilgilendiren tüm alanlar spor bilimini ilgilendirir. Sakarya Üniversitesi BESYO bünyesinde 

kurulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi öğretmenleri yetiştirmeye 

adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır.  

 

Doç. Dr. Fikret SOYER 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı 
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1.2.  REKREASYON BÖLÜMÜ  

Ülkemizde, sporun tüm uygulama alanlarında, yayılmasında ve fırsat eşitliği sağlayan bir görünüm ile 

sergilenmesinde, çalışma alanlarına büyük görevler düşmektedir. İşin ehline teslim edilmesinde ulaşılacak başarı, 

doğru gidişin ifadesidir. Aksi takdirde spor bilimi felsefesine uymayan yığınlar oluşturur, bu kalabalığı da işsizler 

ordusuna katarız. Düzenli spor yapma alışkanlıklarından yoksun, sağlıksız bir dünyanın oluşturacağı problemli yaşam 

ancak savaş sanayine hizmet eder oysa dünyadaki tüm güzellikler sağlıklı insanların işidir. O halde rekreasyon sağlıklı 

yaşama 1. derecede hizmet eder, asık suratlı, sinirli, uyku ve beslenme problemi olan yada hastane kapılarında sıra 

bekleyen kitleler yerine sağlık, gülen insanlar hep güzellikler saçarlar. 

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında ya da serbest zaman diye adlandırılan süreçte spor uygulaması değildir. 

Rekreasyon, insanların, cinsiyet ve yaş fark etmeksizin zamanlarını spor yoluyla değerlendirmesidir.  

1. İnsanların zamanı olağanüstü önemli ve kıymetlidir.  

2. Spor her bölümüyle eşittir, sağlıktır. Sağlıkta en önemli ve en kıymetlidir. 

Dolayısıyla spordaki anlamıyla uygulamasıyla hatta gelecekteki çok daha fazla kazanacağı önemiyle insanlığın 

hizmetinde olacaktır. Bugünkü dünyada bir numara olan savaş sanayine karşılık iki numara olan spor sanayi yani barış 

sanayi 7 milyarlık dünya nüfusunu ilgilendiren rekreasyon faaliyetleriyle her konumda her zamanda yerini alacaktır. 

Zaten İslam dini kıymetli insanın kıymetli zamanını sağlıklı yaşamla süslemesinin sorumluluğunu insanoğluna görev 

olarak vermiştir.  

Yeni bir eğitim sürecinde sağlıklı yaşamda buluşmak umuduyla.  

Prof. Dr. H. Nedim ÇETİN 
Rekreasyon Bölüm Başkanı 

 
 
 

1.3.  SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ  

Spor Yöneticiliği Bölümün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde 

spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktadır. Bu amaç doğrultusunda spor yöneticileri, spor kurum ve organizasyonlarının 

başarıyla yönetilmesi, sporun kitlelere yayılması ve bilimsel temellere oturtulmasında çok önemli rol oynayan kişilerdir. 

Üniversiteler, Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrencilerin üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, 

bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirmek zorundadırlar. Türk sporunun gelişmesi 

bilimsel bilgi ve görgüye sahip spor yöneticileri ile mümkün olacaktır. Üniversitemiz bünyesinde verilen sekiz yarıyıllık 

eğitimin sonucunda yukarıda saydığımız özelliklerde sahip çağdaş, modern, vizyon sahibi, sorumluluk alabilen ve 

verebilen Türk sporunun ihtiyacı olan spor yöneticileri yetiştirilecektir. Mezunlarımız spor yöneticisi unvanı alacak 

olup, her türlü sportif fiziki yapılara sahip Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları, spor kulüpleri, fiziksel uygunluk (fitness) merkezleri, sporcu eğitim 

merkezleri ve belediyelerin Spor Yönetim Birimlerinde spor tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları koordine 

etmek üzere çalışabileceklerdir.  

Doç. Dr. Hakan KOLAYİŞ 
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 
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1.4.  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  

Antrenörlük Eğitimi Bölümünde, sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor branşlarında ihtiyaç duyulan ileri 

kademede antrenör, monitör, kondisyoner ve fitness eğitmeni yetiştirilmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

mezunları; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında uzmanlık dalına göre antrenör ve memur 

olarak, Amatör ve Profesyonel Spor Kulüplerinde Antrenör olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve eğitim 

kurumlarında antrenör ve yardımcı antrenör olarak, özel spor salonlarında ve turizm işletmelerinde antrenör, eğitmen 

yada danışman olarak sportif aktivitelerin yönetilmesi ve planlanmasında görev alabilmektedirler. Antrenörlük Eğitim 

Bölümünün ilk yılı temel beden eğitimi ve spor bilimleri yoğunlukta son üç yılı ise uzmanlık eğitimi ve alanlarında özel 

eğitimi amaçlamaktadır. 

Doç. Dr. Ertuğrul GELEN 

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı 

 

 

2. ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ  

2.1.  AMAÇ VE KAPSAM 

Bu kitapçık, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine, alınacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak olan özel 

yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

2.2. Tanımlar   

Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

ÖYS: Özel yetenek sınavı (Özel olarak belirlenmiş alanda yapılan yetenek sınavı) 

YGS-P: 2014-YGS puanı (en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır) 

ÖYSP: Özel yetenek sınav puanı 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Standart Puanı 

AOBP: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 

ÖYSÜK: Özel Yetenek Sınav Üst Kurulu 

ÖYSK: Özel Yetenek Sınav Komisyonu 

SÖP: Spor Özgeçmiş Puanı 
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3. GENEL HÜKÜMLER  

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Rekreasyon (I. ve II. Öğretim)”, 

“Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim)”, “Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim)”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” 

bölümlerinin (Bu bölümler bundan sonra Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları olarak adlandırılacaktır) özel 

yetenek sınavları aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır.  

Öncelik hakkı, olimpik branşlarda milli olmuş sporcular olmak üzere Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümleri için milli sporcu kontenjanı ayrılmıştır (Bkz. Tablo 4.1). 

Milli sporcular isteğe bağlı olarak bu kontenjanlar dâhilinde özel yetenek sınavına katılmaksızın 2014 YGS puanları 

temel alınarak yaptıkları tercih sırasına göre yerleştirmeleri yapılacaktır. Milli sporcular kontenjan dâhilinde 

yerleştirilemedikleri veya yerleştirildikleri bölümün dışında bir bölümü tercih etmek istedikleri takdirde yerleştirilme 

hakkından feragat etmek kaydıyla diğer adayların katıldıkları şartlarda özel yetenek sınavına “Spor çıkışlı ve milli 

sporcu” avantajı ile girebilirler.  

3.1. Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde İnternet üzerinden gerçekleştireceklerdir. İnternet üzerinden ön kayıt 

işlemini gerçekleştiren adaylar, gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu ön kayıt masasına teslim edeceklerdir.  

 Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük 

Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına başvuru taban 

puanları 2014 YGS sınavında dört puan türünün herhangi birinden Milli Sporcular için en az 160, diğer 

tüm adaylar için 200 puandır.  

3.2. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon, Spor 

Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, bölümlerine alınacak öğrencilerin “Özel Yetenek Sınavı” (ÖYS) Sakarya 

Üniversitesi Rektörlüğünün koordinatörlüğünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu gözetiminde, BESYO Spor 

Salonunda yapılır. 

3.3. 2014 YGS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer Üniversitelerin yaptığı özel yetenek 

sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

3.4. Programın özelliğine göre, özel yetenek sınavları üniversitemizce düzenlenecek, uygulanacak ve sınavın sonuçları 

hesaplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puanlama bundan sonra Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) adıyla 

anılacaktır.  

3.5.  Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun kararı 

uyarınca YGS puanları sınav sonuçlarına dâhil edilecektir (Bkz. Bölüm 10).  

3.6. Adayın kendisi veya bir yakını internetten başvuru yapabilir ve evrakları teslim edebilir. Evrakların tesliminde 

posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla bölüm için ön kayıt yaptırabilirler.  

3.7. Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2014-ÖSYS kılavuzunda 

belirtilen hükümler geçerlidir. 
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3.8. Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre sınav sonucunda en fazla 1 asil 

listede görüneceklerdir. Asil yerleştiği tercihten önceki tercihlerine göre yedek listede yer alabilir, sonraki tercihleri ise 

dikkate alınmaz. Bu nedenle tercih sıralamasının dikkatli yapılması önerilir.  

3.9. Millilik kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik öğrenci sayısı diğer gruptan tamamlanır. 

3.10. Sınavın işleyişi esnasında ortaya çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar sınav üst kurulunca verilir. 

3.11. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU GİRİŞ SINAVI YÜKSEK ŞİDDETLİ FİZİKSEL 

AKTİVİTELER İÇERMEKTEDİR. AYRICA, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA SÜRDÜRÜLEN EĞİTİM/ÖĞRETİM 

PROGRAMI YÜKSEK ŞİDDETLİ FİZİKSEL AKTİVİTELER YANI SIRA DOĞA SPORLARI, KAYAK VE SU SPORLARI GİBİ BAZI 

KAMP DERSLERİNİ İÇERMEKTEDİR. BU NEDENLE YÜKSEKOKUL GİRİŞ SINAVINA BAŞVURAN ADAYLAR GEREK SINAV VE 

GEREKSE EĞİTİM SÜRESİNCE KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL RİSKLER KONUSUNDA HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN 

KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. 

* Beden eğitimi ve spor yüksekokulu rekreasyon bölümünde zorunlu, diğer bölümlerde seçmeli olmak üzere 

öğrenim gören tüm öğrencilerin en az 1 (bir ) yaz 1 (bir) kış kampına katılma zorunluluğu vardır. Öğrencilerimiz 

kamplara katılımlarında kendi imkânları ile karşılamaktadırlar ( bakınız www.ebs.sakarya.edu.tr). 

* Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ ne hangi branş ile kayıt yaptırılmışsa öğrenci o branşı Antrenörlük Uzmanlık Alanı 

olarak seçmek zorunda ve bu branştan mezun olmak durumundadır. Öğrenci okula kabul edildiği branş dışında 

Antrenörlük Uzmanlık Alanı SEÇEMEZ!   

4. KONTENJANLAR 

Tablo 4.1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrenci kontenjanları 

BÖLÜMLER KONTENJAN MİLLİ KONTENJANI (*) 

Beden Eğitimi ve Spor Öğr. Bölümü (Birinci öğretim) 
60 

(20 kız + 40 erkek) 

%20 

(4 kız + 8 erkek) 

Rekreasyon Bölümü (Birinci öğretim) 
60 

(20 kız + 40 erkek) 

%20 

(4 kız + 8 erkek) 

Rekreasyon Bölümü (İkinci Öğretim) 
60 

(20 kız + 40 erkek) 

%20 

(4 kız + 8 erkek) 

Spor Yöneticiliği Bölümü (Birinci öğretim) 
50 

(15 kız + 35 erkek) 

%20 

(3 kız + 7 erkek) 

Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci öğretim) 
50 

(15 kız + 35 erkek) 

%20 

(3 kız + 7 erkek) 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. Öğretim) 
40 

(**) 
- 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim) 
40 

(**) 
- 

(*) Milli Sporcu kontenjanı; belirlenen kontenjana dahildir. 

(**) Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanları için cinsiyet dikkate alınmamaktadır.  
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Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 

 Bireysel sporlar;  Atletizm, Kürek, Taekwondo, Yüzme, Boks, Spor Tırmanışı, Güreş, Kano, Karate, Badminton, 

Tenis  

 Takım sporları; Futbol, Basketbol, Voleybol  

branşlarından öğrenci alınacaktır.  

Bireysel sporlardaki her bir branştan en fazla 6 öğrenci, takım sporlarından ise her bir branştan en fazla 12 

öğrenci alınacaktır. 

Yukarıda belirtilen spor dallarında Ek-1’de belirtilen Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan 

alamayan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramaz. Giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık ve 

fiziksel engelinin bulunmaması gerekir. Engelli sporcular ile engelli sporlarda derece yapmış ancak engeli olmayan 

sporcular bu programa başvuramazlar.  

5. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ  

Sınava girecek adayların ön kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilir.  Sınavla ilgili önemli tarihler 

aşağıdaki tabloda verilmektedir.   

Tablo. 5.1. Sınavla İlgili Önemli Tarihler 

TARİH Başlangıç Bitiş 

Para Yatırma 11.08.2014 21.08.2014 

Ön Kayıt 11.08.2014 22.08.2014 

Belgelerin Teslimi 25.08.2014 26.08.2014 

Belgelerin Kontrolü 27.08.2014 28.08.2014 

Kontrol Listelerinin ilanı ve itiraz kabulü 29.08.2014  

Kontrol listelerin ilanı 01.09.2014  

Özel Yetenek Sınavı 02.09.2014 04.09.2014 

 

Ön kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için adayların öncelikle belirtilen banka hesap numarasına Sınav Giderleri 

Ücretini yatırmış olmaları gerekir. Banka ödemeleri online kayıt sistemine bir gün sonra aktarılabilmesinden dolayı 

ödemelerin şubelere en geç 21.08.2014 tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmış 

olsalar bile, ilan edilen ön kayıt tarihleri içersinde internet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmemiş olan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınav Başvuru Ücretini yatırmış olan tüm adaylar 11 Ağustos - 22 Ağustos 2014 

tarihleri arasında http://www.besyo.sakarya.edu.tr web adresi üzerinden ön kayıtlarını yaparlar. Ön kayıt işlemini 
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gerçekleştiren adaya bir kullanıcı adı ve parola tanımlanır. Aday kendisine ait bilgileri ön kayıtların son gününe kadar 

güncelleyebilir. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan adaylar 25 Ağustos – 26 Ağustos 2014 

tarihleri arasında gerekli olan belgeleri Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna 

mesai saatlerinde (08:30-17:30) teslim ederler. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru yapacak öğrencilerin 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Özgeçmiş Puan Tablosundan en az bir puanı alma zorunluluğu vardır.  İlgili tablodan 

herhangi bir puana denk gelmeyen spor özgeçmişine sahip adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapamazlar. 

ÖNKAYIT ESNASINDA YATIRILAN ÜCRETLERİN İADESİ YAPILMAYACAKTIR. BU KONUYA DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE 

DUYURULUR. 

5.1. EVRAK TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı). 

 2014 YGS sınav sonuç belgesi  

 “BESYO Özel Yetenek Seçmelerine katılmasında ve Fiziksel bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli en az 

iki ana dal uzmanı olmak üzere 3 doktor tarafından imzalanmış bir hastane veya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

Mediko Sosyal Merkezinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu. Farklı ibareler bulunan veya belirtilen asgari sayının 

altında imza bulunduran belgeler kabul edilmeyecektir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt 

esnasında alınır).  

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

belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünden en az genel müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Olimpik olan, müsabakası 

yapılan branşlar için “Milli Sporcu” Belgesi dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır. Yarışması olmayan spor 

branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan organizasyonlarda ve yine 

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

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

 Ön kayıt sınav giderleri ücretini ödediğini belgeleyen ve üzerinde adayın T.C Kimlik Numarası bulunan banka 

dekontu  

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adaylar için ilgili 

federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk 

olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı), 

(Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)  

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü için spor yılı gösterir Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri  (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası 

kayıt esnasında alınır)  
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UYARI 

Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Resmi Belgeleri doğrulanmayan adayların puanları sıfır olarak değerlendirilecektir. 

Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal 

edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları silinerek haklarında kanuni işlem 

uygulanır. 

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

6. SINAV ÜCRETİ  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümlerine başvuru için sınav giderleri ücretinin aşağıdaki tabloya göre T.C. Ziraat 

Bankası SAÜ Kampüs Adapazarı Şubesi 

Hesap No : 1946 – 29515975 – 5153 

IBAN : TR16 0001 0019 4629 5159 7551 53  

numaralı Sakarya Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi hesabına yatırılması gerekmektedir. Banka ödemelerinin 

şubelerden yapılması, bankamatiklerden yapılmaması önerilir. 

Not: Banka dekontlarının açıklama bölümünde adayın T.C. kimlik numarası ve Adı Soyadı kesinlikle 

belirtilmelidir. Banka ödemeleri online kayıt sistemine bir gün sonra aktarılabilmesinden dolayı ödemelerin 

şubelere en geç 21.08.2014 tarihinde saat 17.00 kadar yapılması gerekmektedir. 

Tablo 6.1. BESYO bölümlerine başvurulabilecek program sayısı ve ücretleri 

PROGRAM SAYISI ÜCRET 

1 program 150 TL 

2 program 200 TL 

3 program 250 TL 

4 program 300 TL 

5 program 350 TL 

6 program 400 TL 

 7 program 450 TL 

UYARI 

OSYM, KPSS, YDS. vb. sınavlarında olduğu gibi başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi 

geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için 

birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru yapacak öğrencilerin Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Özgeçmiş Puan 

Tablosundan en az bir puanı alma zorunluluğu vardır.  İlgili tablodan herhangi bir puana denk gelmeyen spor 

özgeçmişine sahip adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapamazlar. ÖNKAYIT ESNASINDA YATIRILAN 

ÜCRETLERİN İADESİ YAPILMAYACAKTIR. BU KONUYA DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR. 
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7. ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ  

7.1.  ÖN KAYIT TARİHLERİ  

İnternet üzerinden Ön Kayıtların Yapılması: 

Sınava girecek tüm adaylar 11 Ağustos - 21 Ağustos 2013 tarihleri arasında Sınav Giderleri Ücretini yatırmalarının 

ardından 22 Ağustos 2013 saat 17.30’a kadar http://www.besyo.sakarya.edu.tr web adresi üzerinden ön kayıtlarını 

yaparlar.  

Evrakların Teslim Edilmesi ve Ön Kayıtların Onaylanması İşlemleri: 

Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden ön kayıt yaptıran adaylar 25 Ağustos – 26 Ağustos 2014 tarihleri    

08:30–17.30 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna 

evraklarını incelenmek üzere teslim ederler.  Evraklarını teslim eden adayların ön kayıt başvuruları onaylanarak 

kendilerine 2013 ÖYS Sınav Giriş Kartı ve üzerinde göğüs numarası bulunan Sınav kıyafeti verilir. 27-28 Ağustos 2014 

tarihleri arasında adaylarca ibraz edilen tüm evrakların beyana uygunluğu ve doğruluğu kontrol edilerek onaylanan 

belgeler ve puanları kabul edildiği şekilde 29 Ağustos 2014 tarihinde ilan edilir. 

29 Ağustos 2014 tarihi mesai saatleri (08:30-17:30) dâhilinde ilan edilen puanlara itiraz eden adayların başvuruları 

alınır.  

1 Eylül 2014 tarihinde nihaî sonuçlar ilan edilir ve bu tarihten sonra herhangi bir itiraz veya değişiklik talebi kabul 

edilmez.  

7.2.  SINAVLARIN BAŞLAMA TARİHLERİ VE YERİ  

 Sınavlar 02 Eylül –04 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tek tercih olarak işaretleyen adaylar Özel Yetenek Sınav Parkuruna girmezler.  

 Sınavın tek aşaması olan Test Bataryası Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor 

Salonunda yapılacaktır.  

UYARI 

Sınav üst kurulu tarafından geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın KAYITLARDA VERİLEN ADAY 

NUMARASINA GÖRE SINAV YERİNDE HAZIR BULUNMAYAN, SINAVA ZAMANINDA GİRMEYEN ADAYLAR 

SINAVA ALINMAZLAR VE HAKKINI KAYBETMİŞ SAYILIR.  

8. SINAVA KATILMA 

Sınava girecek adaylar sınava 2014 ÖYS Sınav Giriş Kartı (kayıt esnasında görevliler tarafından verilecek), fotoğraflı 

özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı,  Pasaport) ve spor kıyafeti (Şort veya Eşofman, Spor Ayakkabısı ve SAÜ tarafında 

verilen üzerinde göğüs numarası bulunan T-Shirt) ile katılmak zorundadır.  

Testler Rekreasyon bölümü, Spor Yöneticiliği bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerini tercih eden 

adaylar için tek aşamadan oluşacaktır. Adayların sınavın yapılacağı gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  
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Sakarya Üniversitesi Özel Yetenek Sınavlarının herhangi bir aşamasında sınavların mesai saatleri dışına taşacak 

olması halinde, sınavın sınav komisyonlarınca uygun görülecek saatlere kadar devam ettirilmesine ÖYS üst kurulu karar 

verecektir.  

Sakarya Üniversitesi Özel Yetenek Sınavlarının ilan edilen ve kılavuzlarda belirtilen tarihler arasında 

tamamlanamaması ya da erken tamamlanması halinde ÖYS Üst Kurulu sınavın bitiş günü ve saati ile ilgili gerekli 

düzenlemeyi yapacaktır. Adaylar da bu düzenlemeleri takip etmek zorundadırlar. 

 

9. REKREASYON, SPOR YÖNETİCİLİĞİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ 

TEST BATARYASI 

 

Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle 

beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Yedi istasyondan oluşan 

bu testte zamana karşı yarışan adaylar iki defa deneme hakkına sahip olup, en iyi dereceleri değerlendirmeye alınır.  

1. Aday giriş fotoselinden geçerek ardarda iki tane öne düz takla ile 

başlar. Taklada el, omuzlar ve sırt mindere temas etmelidir. Takla 

kurallara uyulmadığı ve minderin yanlarından dışına taştığı takdirde 

kaldığı yerden tekrar ettirilir. 

 

2. Aday bu istasyonda birer metre ara ile dizili 5 engelin her birinin 

üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar. Tek ayakla veya kural dışı sıçramalarda 

hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında 

engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak 

zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına 

devam eder.  
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3. Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 dikme 

arasından top sürerek pas çizgisine gelir. Adaylar hiçbir dikmeyi 

atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması 

durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı 

yerden” tekrar eder. Pas çizgisinin gerisinden ve destek ayağı çizgiye 

basmadan belirtilen alana (platform) ayakla başarılı 3 pas yapması 

gerekir. Her pas, topun atıldığı bölgede bulunan 80 cm. 1,5 m. 

ebatlarındaki platformun içerisine ayak ile yapılmak zorundadır. Hedef 

dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas 

durumlarında aday topu alıp kaldığı yerden itibaren sınavına devam 

eder. Son pastan sonra atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. 

Atışların bitimi ile birlikte aday topunu belirtilen kasa içerisine 

bırakarak diğer istasyona geçer. Topun kutudan çıkması durumunda 

aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder. 

 

4. Aday kasada duran basketbol topunu alarak tek elle ve el topun 

üstünde olacak biçimde dikmelerin arasından topu potaya doğru 

sürer. Top sürme sırasında hatalı yürüme yapan aday, hakem 

tarafından “tekrar” uyarısı alır ve kaldığı yerden tekrar eder. Aday top 

sürme ardından potaya başarılı bir atış yapar. Başarılamayan atış aday 

tarafından kaldığı yerden tekrar edilir ve başarması beklenir. Başarı ile 

tamamlanan istasyon sonunda aday topunu potanın altındaki kutuya 

koyar. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu 

kutuya koyarak teste devam eder.  
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5. Aday kutuda bulunan hentbol topunu elle alır ve atış çizgisinin 

gerisinden (erkekler 3m. Bayanlar 2m.), yerden 1,5 m. yukarıda 

bulunan 1m X 2m. ebatlarındaki platforma çizgiye basmadan tek elle 3 

başarılı atış yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. 

Topun elden kaçması durumunda aday mevcut topu alıp kaldığı 

noktadan itibaren sınavına devam eder. Başarılmış olan atışların 

ardından aday topunu kutuya koyar. Topun kutudan çıkması 

durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder 

 

6. Aday sepette bulunan voleybol topunu elle alır ve pas çizgisinin 

gerisinden, çizgiye basmadan, karşısında yer alan 2m X 0.8m 

ebatlarındaki platforma 4 adet parmak pas tekniğinde uygun atış 

yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar.  Topun elden 

kaçması durumunda aday topu alıp kaldığı noktadan itibaren sınavına 

devam eder. Parmak pasların bitimi ile birlikte aday topunu kasanın 

içerisine bırakarak diğer istasyona geçer. Topun kutudan çıkması 

durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam 

eder. 5 ve 6. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.  

5. 7. Aday bitiş çizgisine fotosellerin arasından geçecek şekilde 

hızla koşarak koordinasyon parkurunu tamamlar. 
 

Not:  Hakem uyarılarını dikkate almayarak parkuru tamamlayan adayın o hakkı “TERK” olarak kaydedilir. 

Adayların kendi parkur dereceleri ile ilgili itirazları, şahsi olarak sınav komisyonuna konuyla ilgili dilekçesi ve 100 TL. (Yüz 

Türk Lirası) karşılığında yapılır. Yapılan itiraz Sınav komisyonu tarafından haklı bulunduğu takdirde adaya parası iade edilir. 

İtirazlar adayın parkur sınavı bitiminden itibaren bir saat içerisinde yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate 

alınmaz. 
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UYARI 

Test Bataryası sınavında; 

İstasyon atlayan adayın, 

Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan adayın, 

Bitişte ve başlangıçta adaydan kaynaklanan hatadan dolayı fotoselden geçmeyen ve/veya  zamanı 

durduramayan adayın denemesi geçersiz sayılacaktır.  

Aday sınavın herhangi bir aşamasında ahlaki değere aykırı ve siyasi içerikli davranışlarda bulunursa 

diskalifiye edilir. 

Başka bir adaya veya sınav görevlisine avantaj veya dezavantaj olacak şekilde fiziki veya sözlü müdahale 

eden aday diskalifiye edilir. 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav Komisyonuna aittir. 

10. ÖYSP PUANI HESAPLANMASI 

10.1.1.  REKREASYON, SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖYSP HESAPLANMASI 

Sınava katılan adaylar Test Bataryasından elde ettikleri derecelere göre Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

bölümleri kendi içerisinde olmak üzere en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde 

her bir bölüm için en kötü dereceye sahip %30’luk dilimde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve bu adayların 

Yerleştirme Puanları hesaplanmaz. Test Bataryasından elde edilen dereceler, en iyi dereceye 100 ve  en kötü derece 1 

puan olacak şekilde doğrusal olarak sıralanarak geriye kalan adayların ÖYSP Puanları belirlenir.   

10.1.2.  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ  ÖYSP HESAPLANMASI   

Sınava katılan adaylar Test Bataryasından elde ettikleri derecelere göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü kendi 

içerisinde olmak üzere en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde bölüm için en kötü 

dereceye sahip %30’luk dilimde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve bu adayların Yerleştirme Puanları 

hesaplanmaz. Test Bataryasından elde edilen dereceler, en iyi dereceye 100 ve en kötü derece 1 puan olacak şekilde 

doğrusal olarak sıralanarak geriye kalan adayların test bataryası puanları belirlenir.  Bu puanın %80’i ile Lisans ve 

derece katkısı eklenerek ÖYSP hesaplanır.  

 Federasyonlarından, yapmış oldukları spor dalına dair tescilli lisans belgesi aslı ve fotokopisi, lisans sicil 

dökümünün aslı veya noter onaylı kopyası, bireysel sporlarda kazandıkları derecelerini veya takım sporlarında 

oynadıkları ligi gösteren Ulusal Federasyon onaylı belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında 

teslim edilecektir.  

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih edenlerde lisans yılı katkısı 1 yıldan 10 yıla kadar yıl 

süresine orantılı olarak katkı sağlayacaktır (Bkz. Tablo 10.1.). 

 Bireysel Sporlarda Türkiye Şampiyonalarında ilk ona girmiş adaylar (Tablo 10.2.) ve takım sporlarında ilgili 

branşlarda oynadıkları lige göre (Tablo 10.3.) ilgili branş federasyonunca tescillediği takdirde katkı 

sağlayacaktır. 

 Bireysel sporlar sadece kazanılan derecelerden, takım sporları ise liglerden almış oldukları puanlarla katkı 

sağlayabilir.  



19 

Tablo 10.1.Beden Eğitimi ve Öğretmenlik bölümü 
Adayların lisanslı (sicil dökümündeki vizeli yıllar) 
spor yaptıkları yıla göre katkı puanları 

Lisans yılı Puan 

10 yıl ve üstü 10 

9 yıl 9 

8 yıl 8 

7 yıl 7 

6 yıl 6 

5 yıl 5 

4 yıl 4 

3 yıl 3 

2 yıl 2 

1 yıl 1 
 

Tablo 10.2. Beden Eğitimi ve Öğretmenlik bölümü Bireysel 
sporlarda Türkiye şampiyonalarında aldıkları başarılara 
göre katkı puanları 

Derece Puan 

Türkiye 1. liği 10 

Türkiye 2. liği 9 

Türkiye 3. lüğü 8 

Türkiye 4. lüğü 7 

Türkiye 5. liği 6 

Türkiye 6. lığı 5 

Türkiye 7. liği 4 

Türkiye 8. liği 3 

Türkiye 9. luğu 2 

Türkiye 10.luğu 1 
 

 

Tablo 10.3. Beden Eğitimi ve Öğretmenlik bölümü Takım sporlarında oynadıkları lige göre katkı puanları. 

Takım sporları lig katkısı Puan 

İlgili branşta 1. Sırada yer alan lig 10 

İlgili branşta 2. Sırada yer alan lig 8 

İlgili branşta 3. Sırada yer alan lig 6 

İlgili branşta 4. Sırada yer alan lig 4 

İlgili branşta 5. Sırada yer alan lig 2 

10.1.3. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖYSP HESAPLANMASI  

Antrenörlük Eğitimi bölümünü tercih eden adayların Özel Yetenek Sınav Puanı, Ek-1’de yer alan uzmanlık eğitimi 

verilecek branşlar için belirlenmiş özgeçmiş puanlarına göre belirlenir. 

11. ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

11.1.  SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ HESAPLANMASI  

 Adayların yerleştirmeye esas olan puanının (YP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınır. 

 Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

  2014 YGS puanı (YGS-P) (YGS Puanlarının en yükseği)  

 2014 OBP puanı  

 Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) hesaplamaya girebilmesi için bu puanlar her bir aday için 

standart puana çevrilir. ÖYSP’ lerin standart puana çevrilebilmesi için, önce ÖYSP dağılımının Ortalaması ve 
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Standart Sapması hesaplanacaktır. ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması bulunduktan sonra her 

aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.  

 

Yerleştirmeye esas alınacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.  

 Aday aynı alandan geliyorsa (Liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya milli sporcu ise) 

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P)+(0.03xOBP) 

 Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, sosyal bilimler vb. alanından geliyorsa)  

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P) 

Bir önceki yıl ÖSS Puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile Yüksek Öğretim Programına yerleştirilmiş 

adayların Orta Öğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.  

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre gruplandırılarak sıralanır 

ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olarak ilan edilir. Spor Yöneticiliği,  

Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için sınavı kazanan asil aday sayısı kadar yedek aday ilan 

edilir.  

Antrenörlük Bölümü için ise asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday ilan edilir. 

12. ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI  

Özel Yetenek Sınav sonuçları Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünce www.besyo.sakarya.edu.tr web adresinden ilan 

edilir.  

13. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER 

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt tarihleri 8-9 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Asil listelerden 

herhangi birinde olan aday kaydını herhangi bir bölüme yaptırmış ise, yedek listelerdeki sıralamasından 

çıkartılacaktır ve hak talebinde bulunamayacaktır. Antrenörlük eğitimi Bölümü yedeklerin yerleştirilmesinde her bir 

branş için belirlenen en fazla aday sayısının dolması durumunda bir sonraki yedek aday çağrılır.  

Asil adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, ilan edilen yedek listesinden kayıt işlemi aşağıdaki şekilde 

yapılacaktır; 

Asil Kayıt Tarihi ve Yeri:   8-9 Eylül 2014 SAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Esentepe     

Yedek Kayıt Tarihi ve Yeri:  1.Grup 10 Eylül 2014-SAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Esentepe     

                                                2.Grup 11 Eylül 2014-SAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı –Esentepe 

                                                3.Grup 12 Eylül 2014-SAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı –Esentepe 

Üçüncü Yedek çağrısı ve kayıtları sonrasında kontenjan boş kalsa dahi kayıt işlemi sonlandırılır. 
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3.Grup Yedek adaylar Kayıt dosyasını 12 Eylül 2014 saat 17'ye kadar öğrenci işlerine teslim etmeli, Yerleştirme İşlemi: 

İlan edilen yedek sıralaması esas alınacak ve yerleştirme yapılacaktır. 

Yedek kayıt işlemi bittikten sonra Bölümlerde kontenjanlar boş kalsa dahi bir daha yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. 

Gerekli işlemler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panolarında ve www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde duyurular 

kısmında ilan edecektir. 

Yerleştirmeye hak kazanan adayların kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

14. DİĞER HÜKÜMLER  

Sınav komisyonu ve Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle sınav ile ilgili her türlü değişiklik 

hakkına sahiptir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip durumundadırlar. Sınav ile ilgili her türlü 

anlaşmazlıklar durumunda Üst Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Sınav yukarıda ki hükümler çerçevesinde yapılacaktır 

ve sınava girmek için ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
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EK.1. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU 

   

Puan YÜZME GÜREŞ 
 

                     
100 Puan 

1-Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Büyükler 
Şampiyonası'na katılmış olmak  
2-Açık Yaş veya Büyükler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak 

Büyükler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Dünya 
Şampiyonası veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak  

                   
90 Puan 

17-18, 15-16, 13-14 yaş gruplarında Türkiye rekoru kırmış olmak 
1-Bireysel müsabakalarda Büyükler, Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde 
Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek 
2- Türkiye 1. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek  

 

                   
80 Puan 

(+)19, 17-18, 15-16, 13-14 yaş gruplarında milli olmak 
1-Büyükler veya Gençler  kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak 
2-Türkiye 1. Güreş liginde takım olarak üçüncü olmak 
3-Türkiye 2. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek 

 

                    
70 Puan 

Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş kategorisinde ilk üçe girmiş olmak  

1-Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler 
veya Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek, 
2- Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek 
3-Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen 
Türkiye müsabakalarında ilk iki dereceye girmek 
4- Türkiye Üniversiteler müsabakalarında derece almak 
5- Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında dereceye girmek 

 

                    
60 Puan 

3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
 

                    
40 Puan 

2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
 

                     
30 Puan 

Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda ilk 8'e girmiş olmak Güreş il müsabakalarında Büyükler veya Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek 
 

20 Puan 
1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
En az 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

1-1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2-En az 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak  

15 Puan En az 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak En az 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
 

                    
10 Puan 

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan TAEKWONDO KARATE-DO 

                  
100 Puan 

1-Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat 
Oyunları, Gençlik Olimpiyatlarına, 
2-  Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Dünya 
Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarına, Dünya veya Avrupa Takımlar 
kupası /Şampiyonalarına,  
3-Üniversite Dünya veya Avrupa oyunları veya  şampiyonalarına katılmış 
olmak 

1. Büyükler Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonalarına katılmış olmak.  
2. Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak. 

                     
90 Puan 

1-Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli olmak,  
2-Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye 
Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek 

 
1. Gençler veya Ümitler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış 
olmak. 
2. Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek. 

                     
80 Puan 

1-Büyükler, Ümitler veya  Gençler  kategorilerinde Türkiye 
Şampiyonalarında üçüncü olmak,  
2-Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye 
girmek 

1. Büyükler Türkiye Karate şampiyonasında üçüncü olmak. 
2. Gençler veya Ümitler kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk iki   dereceye girmiş 
olmak. 

                     
70 Puan 

1-Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup 
müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya  Gençler  kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek,  
2-Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak,  
3-Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 
düzenlenen Türkiye  müsabakalarında ilk iki dereceye girmek,  
4-Üniversiteler müsabakalarında derece almak, 
5- Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında dereceye girmek 

1. Ümitler veya  Gençler Türkiye Karate Şampiyonasında üçüncü olmak. 
2. Türkiye Karate Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında 
Büyükler, Ümitler ve Gençler  kategorilerinde ilk üç dereceye girmek. 
3. Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 
düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,  
4. Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmek.  
5. Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye  girmek. 

                     
30 Puan 

1-Siyah kuşak 1.dan (pum) olmak,  
2-Taekwondo il müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya Gençler 
kategorilerinde ilk üç dereceye girmek. 

1. Siyah kuşak 1.Dan’ a sahip olmak olmak. 
2. Karate il müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek 

20 Puan 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

  
15 Puan 

6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                      
10 Puan 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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 Puan ATLETİZM TENİS 

                     
100 Puan 

 Olimpiyatlara, Dünya, Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak 

1-Büyükler Kategorisinde Milli olmak,  
2-ITF Erkekler ve Bayanlar ile WTA Bayanlar Serisi Uluslararası turnuvalara direk 
katılma hakkını elde etmiş olmak.  
3-Gençler (14, 16 ya da 18 Yaş) kategorilerinde Milli olmak,  
4-Avrupa Gençler kategorileri Ferdi Şampiyonalarına katılmış olmak,  
5-Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak  

                      
90 Puan 

1-Büyükler kategorisinde Milli takımda yarışmış olmak  
2-Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında 1.,2.,3. derece almış 
olmak 

1-Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak 
2- Türkiye Deplasmanlı 1. Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’e giren takımlarda oynamış 
olmak,  
3-Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak.  

                     
80 Puan 

1-Gençler  Türkiye şampiyonalarında 1.,2.,3. derece almış olmak 
2-Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk sekizde 
olmak 

1-Türkiye Deplasmanlı I. Tenis Ligi Müsabakalarında Play-Off’a kalma hakkını elde 
etmiş takımlarda oynamış olmak.  

                    
70 Puan   

1- Yıldızlar veya Minikler kategorilerinde Türkiye Şampiyonası finallerinde 
1.,2.,3. derece almış olmak  
2-Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk sekizde 
olmak 
3- Okullar arası Türkiye Şampiyonasında 1.,2.,3. derece almış olmak  

1-Türkiye Gençler Kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak,  
2-Türkiye Deplasmanlı 1. Tenis Ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak.  

                    
60 Puan 

1-3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2-Yıldızlar ve Minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 
sekizde olmak 

3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                    
40 Puan 

2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                    
30 Puan 

Büyükler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde İl birinciliğinde ilk üçe 
girmek.  

Türkiye Deplasmanlı 2. Tenis Ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak. 

                     
20 Puan 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                    
15 Puan 

6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                     
10 Puan 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan KANO KÜREK 

                    
100 Puan 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Olimpiyat Oyunları, 
Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa 
Şampiyonasına katılmış olmak 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Olimpiyat Oyunları, Dünya 
Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şanpiyonasına katılmış 
olmak 

                      
90 Puan 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı 
Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlarda ilk üç dereceye girmiş 
olmak 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan 
Şampiyonası veya uluslararası yarışlarda ilk üç dereceye girmiş olmak 

                    
80 Puan 

1-Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin 
katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak. 
2-Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye gimiş olmak 

1-Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katılıdığı Balkan 
Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak. 
2-Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye gimiş olmak 

                      
70 Puan 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasına 
veya Türkiye Kupası yarışlarına katılmış olmak 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasına veya Türkiye 
Kupası yarışlarına katılmış olmak 

                     
60 Puan 

3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

40 Puan 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

 
30 Puan 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık 
faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası 
dışındaki resmi bir yarışta ilk üç dereceye girmiş olmak 

Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık faaliyet 
programında yer alan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki resmi bir yarışta 
ilk üç dereceye girmiş olmak 

20 Puan 
1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

15 Puan 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

10 Puan 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

 

 

 



26 

Puan BOKS FUTBOL 

                    
100 Puan 

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş 
kategörülerinde Olimpiyat, Ünversiyat, Ordular arası, Ak deniz 
oyunlarında, Dünya, Avrupa ve Avrupa Birliği Şampiyonalarına Türkiye 
Milli Takım Formasıyla Katılmak. 

Milli Olmak: (Erkekler) A,A2,U21,U20,U19,U18,U17,U16,U15 
                      (Bayanlar) A,U19,U17,U15 
Profesyonel Süper Lig ve 1. Ligde oynamış olmak (Erkek) 
UEFA PRO Antrenörlük lisansına sahip olmak 

                      
90 Puan 

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş 
kategörülerinde Milli Takım Formasıyla Uluslararası turnuvalara katılmak 
 
AvrupaGençlik Olimpiyatlarında oynamış olmak 

2. ve Üçüncü Profesyonel ligde oynamış olmak (Erkek)                                                                                                                                                        
1.Lig Bayan kategorisinde oynamış olmak          
Plaj Futbolu milli olmak        
Futsal Milli olmak        
UEFA A  Antrenörlük lisansına sahip olmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    
80 Puan 

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş 
kategörülerinde Milli Takım kampına en az bir defa katılmak. 

Futsal Ligi, Plaj Futbol Ligi,  
İkinci ligde oynamış olmak (Bayan)  
Gelişim Ligi –Elit U19 kategorisinde oynamış olmak 

                      
70 Puan  

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş 
kategörülerinde Türkiye Şampiyonalarının birinde ilk üç dereceye girmek. 

1) A2 liginde oynamış olmak                                                                                                                                
2) Gelişim Ligi –Elit U17 kategorisinde oynamış olmak 
3) UEFA B Antrenörlük lisansına sahip olmak 

                    
60 Puan 

3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
1) Gelişim Ligi –U19 kategorisinde oynamış olmak 
2) C Lisans Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

                     
40 Puan 

2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
1) Gelişim Ligi –U16-17 kategorisinde oynamış olmak 
2) Süper Amatör Liginde oynamış olmak 
3) BAL Liginde oynamış olmak 

                    
30 Puan 

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş 
kategörülerinde Türkiye Şampiyonalarının en az ikisinde ilk sekize girmek. 

Gelişim Ligi –U14-15 kategorisinde oynamış olmak 
 

                     
20 Puan 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                    
15 Puan 

6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
1)  1. Amatör Liginde oynamış olmak 
2)  6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                      
10 Puan 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
1) 2.Amatör ve Amatör Külüpler Gençlik Liglerinde oynamış olmak  
 2) 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak                                          
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Puan VOLEYBOL BASKETBOL 

                     
100 Puan 

1-Büyük, Genç veya Yıldız kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Dünya 
Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına 
katılmış olmak 
2-Kulüpler Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek. 

1-Milli olmak (Erkekler,Kadınlar) A,B,U20 
2-1.Ligde oynamış olmak 

                       
90 Puan 

1-Süper Lig Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek.  
2-Büyük,Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak  
3-Plaj Voleybolunda  Milli olmak 
4-Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş 
olmak 

1-Genç veya Yıldız milli olmak  
(Erkekler : U18-U16-U15) 
(Bayanlar :U18-U17-U16) 
2-2.Ligde oynamış olmak 

                     
80 Puan 

1-Genç, Yıldız veya Küçükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 
dereceye girmiş olmak 
2-1. Ligde en az 2 maç oynamış olmak 

1- Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında dereceye girmiş 
olmak(1.,2.,3. olmak) 
2- Bölgesel Ligde oynamış olmak                                                                    
3- Liselerarası Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 

                      
70 Puan 

1- 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak 
 

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak 

                     
60 Puan 

1- 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- Türkiye Plaj Liginde oynamış olmak. 

3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                   
40 Puan 

2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                     
30 Puan 

Altyapı liglerinde oynamış olmak. Lise ve Dengi okul maçlarında Türkiye Dereceleri yapmış olmak (1.,2.,3.) 

                    
20 Puan 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                    
15 Puan 

6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                       
10 Puan 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan SPOR TIRMANIŞI BADMİNTON 

                     
100 Puan 

Dünya, Avrupa Şampiyonalarına veya Kupalarına katılmış olmak 

1-Büyükler veya Gençler kategorisinde Olimpiyatlara katılmış olmak. 
2-Büyükler veya 19 yaş kategorisinde milli olmak 
3-Büyükler veya Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmış olmak 
4-Büyükler veya Gençler Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  

                      
90 Puan 

1- Akdeniz Oyunları, Balkan Şampiyonasına katılmış olmak  
2- En az 10 ülkenin katılımı ile organize edilmiş uluslararası bir turnuvaya 
katılmış olmak 
3- Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitim talimatına göre yaz ve kış 
eğitimleri ile arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış olmak (Yaz Temel, 
Yaz Gelişim, İleri Kaya, Yaz Arama Kurtarma - Kış temel, Kış Gelişim, İleri 
Kar buz, Kış Arama Kurtarma) 
 

1-Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak 
2-Gençler kategorisinde Milli olmak 
3-Büyükler veya Gençler İnternational Challenge Cup turnuvasına katılmış olmak 
4-Büyükler veya Gençler Avrupa Ranking Şampiyonasında ferdi olarak yarışmış olmak 
5-Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak. 

                    
80 Puan 

1- Türkiye şampiyonasın da 1. - 2. - 3. dereceyi almış olmak 
2- Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitim talimatına göre yaz ve kış 
eğitimlerini (yaz ve kış arama kurtarma hariç) tamamlamış olmak (Yaz 
Temel, Yaz Gelişim, İleri Kaya - Kış temel, Kış Gelişim, İleri Kar buz) 
 

1-Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvasında en az çeyrek final oynamış olmak 
2-Büyükler Türkiye Ranking Şampiyonasına katılmış olmak 
3-Büyükler veya Gençler takım şampiyonalarında ilk 4’e giren takımlarda oynamış 
olmak 
4-Türkiye Okullararası şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 4’ e girmiş 
olmak  

                      
70 Puan 

 
Türkiye şampiyonası finallerinde yarışmış olmak 
 

1-Büyükler veya Gençler  takım şampiyonalarında ilk 8’ e girmiş olmak  
2-Türkiye Okullararası şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 8’ e girmiş 
olmak  

                    
60 Puan 

1. Kademe SPOR TIRMANIŞ Antrenörlük Belgesine sahip olmak 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                    
40 Puan 

Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitim talimatına göre yaz eğitimlerini 
tamamlamış olmak (Yaz Temel, Yaz Gelişim, İleri Kaya) 

2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

                     
30 Puan 

Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitim talimatına göre yaz gelişim 
eğitimi tamamlamış olmak 

1-En az 4 kere Büyükler veya Gençler Türkiye ferdi müsabakalarına katılmış olmak 
2-En az 4 kere Türkiye Şampiyonasına katılan kulüp takımlarında oynamış olmak 

                    
20 Puan 

10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
1- 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  
2- 10 yıl üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                    
15 Puan 

6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 6-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

                      
10 Puan 

1- 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
2- Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitim talimatına göre yaz temel 
eğitimi  tamamlamış olmak 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 


