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SINAVDA UYGULANACAK
COVID – 19 SALGINI TEDBİRLERİ
1. Sınav günü Fakülte alanına adaylar ve görevliler dışında kimse
alınmayacaktır.
2. Sınav saatini beklerken ve sınav salonlarına alınırken adayların
sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
3. Adaylar sınava girerken yanlarında kişisel dezenfektan ürünleri,
siperlik ve/veya eldiven bulundurabileceklerdir.
4. Sınav salonlarına maskeli olarak alınan adayların sınav başlayana
kadar maskelerini uygun bir biçimde takmaları gerekmektedir.
5. Adaylar sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak
maskelerini çıkarabileceklerdir.
6. Adayların sınav bittikten sonra sınav binasından ve sahalardan
sosyal mesafeyi koruyarak çıkmaları gerekmektedir.
7. Teması artırabileceğinden dolayı sınav yayını fiziki ortamda
yapılmayacaktır. Eğer gerekli alt yapı ve teknik gereksinim
sağlanabilirse

sınav

canlı

olarak

internet

ortamında

yayınlanacaktır. Bu konuyla ilgili gerekli duyurular fakülte web
sayfasında yayınlanacaktır.
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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
AMAÇ VE KAPSAM
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında
aşağıdaki şartlara uygun olarak, belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı
yapılacaktır. Kılavuz içerisinde müracaat şartları, ön kayıt, kontenjanlar, sınavın uygulanış
şekli, puanlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır.
Kılavuzun hazırlanmasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi esas alınmıştır. Sınav kurulu; sınav programında,
tarihinde, yerinde, yönetiminde ve özel yetenek sınav kitapçığında belirtilmeyen diğer
konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde ve pandemi sürecinden kaynaklı
durumlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.
1. MÜRACAAT ŞARTLARI
Başvuru şartları, puan türleri ve asgari puanlar ile ilgili detaylı bilgiler tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Başvuru Şartları, Asgari TYT Puanları ve Sınav Şekilleri
PROGRAM

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

Antrenörlük Eğitimi
(Normal Öğretim)

Antrenörlük Eğitimi
(İkinci Öğretim)

Başvuru Ön Şartı
Herhangi bir olimpik
spor dalında** (aynı
branştan olmak
koşulu ile) en az 2 yıl
vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olmak.
Herhangi bir olimpik
spor dalında** (aynı
branştan olmak
koşulu ile) en az 3 yıl
vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olmak.
Herhangi bir olimpik
spor dalında** (aynı
branştan olmak
koşulu ile) en az 3 yıl
vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olmak.

Milli
Sporcular

ASGARİ TYT PUANLARI*
Diğer Tüm
Engelli Adaylar
Adaylar

En az
800.000 inci
başarı
sırasına sahip
olmak

En az 800.000
inci başarı
sırasına sahip
olmak

En az 800.000
inci başarı sırasına
sahip olmak

150

100

180

150

100

170

Sınav Şekli

Beceri Parkuru
(100 puan)

Beceri Parkuru
(50 puan)
+
Sporcu
Özgeçmiş
Değerlendirmesi
(50 puan)
Beceri Parkuru
(50 puan)
+
Sporcu
Özgeçmiş
Değerlendirmesi
(50 puan)

*OBP puanı eklenmemiş hali
** Olimpik spor dalları Ek-3
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2. KONTENJAN DAĞILIMLARI VE ÖNEMLİ TARİHLER
Programlara ilişkin kontenjan dağılımları, ön kayıt tarihleri, özel yetenek sınav tarihleri
ile ilgili detaylı bilgiler tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kontenjan Dağılımları ve Önemli Tarihler
Ön
Kayıt
Tarihi

Kontenjan*
Fakülte

Programı
Erkek

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Antrenörlük
Eğitimi

20

Erkek
Engelli

2

Kadın

16

Kadın
Engelli

2

Özel
Yetenek
Sınav
Tarihi

Kesin
Kayıt
Tarihi

Yedek
Kayıt
Tarihi

Toplam
08-09
Eylül
2020

40

Normal
Öğretim

25

3

20

2

50

İkinci
Öğretim

20

2

16

2

40

12-14
Ağustos
2020

24
Ağustos- 4
Eylül
2020**

18 Eylül
2020***
10-11
Eylül
2020

* Programlar için belirtilen erkek, kadın ve engelli kontenjanlarının dolmaması durumunda kontenjan aktarımı
yapılabilecektir.
** Özel Yetenek Sınav tarihleri başvuru yoğunluğuna ve Pandemi seyrine göre değişiklik gösterebilir.
*** Yedek kayıt tarihinden sonra kontenjanların boş kalması durumunda yeniden yedek kayıt tarihi belirlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartlara uyan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına ön kayıt yaptırabilirler. İsteyen adaylar her iki programa
da ön kayıt yaptırabilir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Yönerge’ye göre yapılacaktır. Sınav uygulama esasları Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında
yayınlanacaktır.
3. ÖN KAYIT
Ön (Online) Kayıt: Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adayların 12-14 Ağustos 2020
tarihleri arasında internet üzerinden (https://oys.mehmetakif.edu.tr/) ön kayıt işlemlerini yapmaları
gerekmektedir. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak
çekilecektir. Online başvuru ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Adayların bu
bilgileri dikkatlice okuması ve belirtilen adımları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
ÖNEMLİ NOTLAR
1- Belgelerin sisteme tek bir dosya şeklinde yüklenmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen belgeler
verilen sıra ile önce taratılıp daha sonra PDF formatında sisteme yüklenmelidir. (Tarama işlemi için
kırtasiye benzeri yerlerden teknik destek alınabilir)
2- Başvuru sistemi her aday için tek bir defaya mahsus açıldığı için adayların online başvuru ve belge
yükleme aşamalarında dikkatli olmaları gerekmektedir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN
YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER
1- T.C. NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK BELGESİ
Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı/kimlik belgesi (arkalı önlü tek sayfada olacak şekilde yüklenmeli)
2- FOTOĞRAF
Adayın son altı aylık durumunu gösteren, renkli ve görüntü kalitesi yüksek vesikalık fotoğraf.
3- LİSE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınmış ve karekod veya
doğrulama kodu evrak üzerinde olmalı). Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış
olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
(Spor Lisesi mezunlarına ek puan uygulaması 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte
olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır.)
4- SPORCU BİLGİ FORMU
Herhangi bir olimpik spor dalında (aynı branştan olmak koşulu ile) en az 2 yıl vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olma şartını sağladığına dair SPORCU BİLGİ FORMU. Bu belge e-devlet üzerinden
alınmış (karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır) ya da Spor Genel Müdürlüğü/
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden veya ilgili Federasyonundan alınmış
ve ıslak/elektronik imzalı olmalıdır. Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2020 tarihi ve öncesinde
yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dahil
edilmez.
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5- SAĞLIK RAPORU
Sağlık Kurumlarından alınacak “FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN ÖZEL YETENEK SINAVINA
GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” ibareli sağlık raporu. (Bu belge, renkli ve okunaklı olacak
şekilde sisteme yüklenmelidir)
6- ENGELLİ RAPORU
Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu) resmi onaylı belge (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli adaylarda beden eğitimi ve
spor öğretmenliği programına başvuranlarda en az 2 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı
aranacaktır. (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde sisteme
yüklenmelidir.)
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN YÜKLEMESİ
GEREKEN BELGELER
1- T.C. NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK BELGESİ
Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı/kimlik belgesi (arkalı önlü tek sayfada olacak şekilde yüklenmeli)
2- FOTOĞRAF
Adayın son altı aylık durumunu gösteren, renkli ve görüntü kalitesi yüksek vesikalık resim.
3- LİSE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınmış ve karekod veya
doğrulama kodu evrak üzerinde olmalı). Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış
olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
(Spor Lisesi mezunlarına ek puan uygulaması 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte
olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır.)
4- SPORCU BİLGİ FORMU
Herhangi bir olimpik spor dalında (aynı branştan olmak koşulu ile) en az 3 yıl vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olma şartını sağladığına dair SPORCU BİLGİ FORMU. Bu belge e-devlet üzerinden
alınmış (karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır) ya da Spor Genel Müdürlüğü/
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden veya ilgili Federasyondan alınmış
ve ıslak/elektronik imzalı olmalıdır. Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2020 tarihi ve öncesinde
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yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dahil
edilmez.
5- SAĞLIK RAPORU
Sağlık Kurumlarından alınacak “FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN ÖZEL YETENEK SINAVINA
GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” ibareli sağlık raporu. (Bu belge, renkli ve okunaklı olacak
şekilde sisteme yüklenmelidir)
6- MİLLİ SPORCU BELGESİ
Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 11. Maddesine
istinaden; “Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin iş ve işlemlerin
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılması
zorunludur” ibaresi dikkate alınır) (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği
şekilde sisteme yüklenmelidir.)
7- ENGELLİ RAPORU
Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu) resmi onaylı belge (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli adaylarda antrenörlük
eğitimi programına başvuranlarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır. (Bu
belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde sisteme yüklenmelidir)
8- ÖZ GEÇMİŞ BELGELERİ
Öz geçmiş puanı talep edecek adayların Ek-1’de belirtilen evrakları yüklemeleri gerekmektedir.
Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adayların özgeçmiş değerlendirmesinden belirtilen
puanları alabilmeleri için EK-2’de belirtilen özgeçmiş tablosundaki branşlara ait şartları taşımaları
gerekmektedir. Ayrıca bu şartları taşıdığına dair EK-1’de belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
Aksi takdirde adaylar, bu aşamadan minimum puan alacaklardır. Adayların; spor özgeçmişlerine ait
belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlükleri ya
da ilgili Spor Federasyonundan almaları gerekmektedir. (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin
açıkça görüleceği şekilde sisteme yüklenmelidir)
Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, başvuru
sistemine yüklemiş oldukları evrakların onaylı asıllarını 12-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adresine göndermeleri gerekmektedir.
Belirtilen evrakların onaylı asıllarını belirtilen tarihler arasında göndermeyen adayların online
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Online başvuru sonrasında gerekli evrakların onaylı asıllarını gönderen
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adayların kontrolleri yapılarak “Ön kayıt kesinleştiren aday listesi” Fakülte web sayfasından
duyurulacaktır. Ön kayıt kesinleştiren adaylar listesinde yer almayan adaylar sınava kesinlikle giremez.
Hem online başvuru sırasında hem de belge gönderiminde eksik belgeyle başvuru yapan ya da belirtilen
süre içinde başvuru yapmayan adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz ve sınava giremezler.

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN ADAYLARIN KARGO/POSTA
YOLUYLA GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER İÇİN ADRES:
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İstiklal Yerleşkesi,
(Üniversite Cami yanı) Stadyum Binası A-3 Girişi Merkez / BURDUR
BİRDEN FAZLA PROGRAMA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN HER PROGRAM İÇİN
AYRI EVRAK GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. Örneğin Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı ve Antrenörlük Eğitimi birinci ve ikinci öğretim programına başvuru yapan
bir adayın 3 ayrı evrak göndermesi gerekmektedir. Bu evraklar ayrı ayrı dosyalanarak tek bir seferde
gönderilebilir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN
KARGO/POSTA YOLUYLA GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER
1- ONLİNE BAŞVURU BELGESİ
Online başvuru sonunda alınacak başvuru çıktısı.
2- T.C. NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK BELGESİ
Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı/kimlik belgesi (arkalı önlü tek sayfada olacak şekilde) fotokopisi.
3- LİSE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
Lise Diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden
alınmış ve karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde olmalı). Diplomaları henüz hazırlanmamış
veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belgeyi
göndermeleri gerekmektedir. (Spor Lisesi mezunlarına ek puan uygulaması 30.03.2012 tarihi itibarıyla
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve
öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
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4- FOTOĞRAF
Adayın son altı aylık durumunu gösteren, 4.5 x 6 cm ebadında 2 adet renkli ve görüntü kalitesi yüksek
vesikalık resim.
5- TYT SINAV SONUÇ ÇIKTISI
a) 2020 Yılı TYT sınav sonucunun yer aldığı Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı. ( Belgede
karekod veya doğrulama kodu net bir şekilde okunabilir olmalıdır)
b) 2019 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için TYT
sıralamasında ilk 800.000 içerisine girmiş olmak (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre
öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir)
6- SAĞLIK RAPORU
Sağlık Kurumlarından alınacak “FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN ÖZEL YETENEK SINAVINA
GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” ibareli sağlık raporu.
7- SPORCU BİLGİ FORMU
Herhangi bir olimpik spor dalında (aynı branştan olmak koşulu ile) en az 2 yıl vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olma şartını sağladığına dair SPORCU BİLGİ FORMU. Bu belge e-devlet üzerinden
alınmış (karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır) ya da Spor Genel Müdürlüğü/
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden veya ilgili Federasyondan alınmış
ve ıslak/elektronik imzalı olmalıdır. Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2020 tarihi ve öncesinde
yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dahil
edilmez.
8- ENGELLİ RAPORU
Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu) resmi onaylı belge (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli adaylarda beden eğitimi ve
spor öğretmenliği programına başvuranlarda en az 2 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı
aranacaktır. (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde sisteme
yüklenmelidir.)
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN KARGO/POSTA
YOLUYLA GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER
1- ONLİNE BAŞVURU BELGESİ
Online başvuru sonunda alınacak başvuru çıktısı.
2- T.C. NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK BELGESİ
Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı/kimlik belgesi (arkalı önlü tek sayfada olacak şekilde yüklenmeli)
fotokopisi.
3- LİSE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
Lise Diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden
alınmış ve karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde olmalı). Diplomaları henüz hazırlanmamış
veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belgeyi
göndermeleri gerekmektedir. (Spor Lisesi mezunlarına ek puan uygulaması 30.03.2012 tarihi itibarıyla
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve
öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır).
4- FOTOĞRAF
Adayın son altı aylık durumunu gösteren, 4.5 x 6 cm ebadında 2 adet renkli ve görüntü kalitesi yüksek
vesikalık resim.
5- TYT SINAV SONUÇ ÇIKTISI
a) 2020 Yılı TYT sınav sonucunun yer aldığı Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı. (Belgede
karekod veya doğrulama kodu net bir şekilde okunabilir olmalıdır)
b) 2019 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Antrenörlük Eğitimi Programı Normal öğretim için 180
İkinci Öğretim için 170 ve üzerinde puan almış olmak (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan
2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre
öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir)
6- SAĞLIK RAPORU
Sağlık Kurumlarından alınacak “FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN ÖZEL YETENEK SINAVINA
GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” ibareli sağlık raporu.
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7- SPORCU BİLGİ FORMU
Herhangi bir olimpik spor dalında (aynı branştan olmak koşulu ile) en az 3 yıl vizesi yapılmış sporcu
lisansına sahip olma şartını sağladığına dair SPORCU BİLGİ FORMU. Bu belge e-devlet üzerinden
alınmış (karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır) ya da Spor Genel Müdürlüğü/
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden veya ilgili Federasyondan alınmış
ve ıslak/elektronik imzalı olmalıdır. Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2020 tarihi ve öncesinde
yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dahil
edilmez.
8- MİLLİ SPORCU BELGESİ
Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 11. Maddesine
istinaden; “Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin iş ve işlemlerin
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılması
zorunludur” ibaresi dikkate alınır)
9- ENGELLİ RAPORU
Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu) resmi onaylı belge (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli adaylarda antrenörlük
eğitimi programına başvuranlarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır. (Bu
belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde sisteme yüklenmelidir)
10- ÖZ GEÇMİŞ BELGELERİ
Öz geçmiş puanı talep edecek adayların Ek-1’de belirtilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.
Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak adayların özgeçmiş değerlendirmesinden belirtilen puanları
alabilmeleri için EK-2’de belirtilen özgeçmiş tablosundaki branşlara ait şartları taşımaları
gerekmektedir. Ayrıca bu şartları taşıdığına dair EK-1’de belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.
Aksi takdirde adaylar, bu aşamadan minimum puan alacaklardır. Adayların; spor özgeçmişlerine ait
belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlükleri ya
da ilgili Spor Federasyonundan almaları gerekmektedir.
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KARGO/POSTA GÖNDERİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
1. Başvuru belgelerinin asıllarının KARGO/POSTA ile Spor Bilimleri Fakültesine ulaşmaması vb.
durumunda KARGO ile ilgili oluşabilecek problemlerde ADAY SORUMLUDUR. Kargo firmasından
gönderinizin Spor Bilimleri Fakültesine teslim edildiğine dair bilgi mesajı (SMS, Kargo Takip Sistemi)
aldığınız verileri saklayınız.
2. Adaylara tavsiyemiz; evraklarını, kargoda oluşabilecek gecikmelere maruz kalınmaması için kayıt
sürecinin başında kargoya vermeleri yönünde olacaktır.
3. ÖN KAYITLARIN SON GÜNÜ OLAN 14 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDEN SONRA
KARGOYA

VERİLEN

BELGELER

KESİNLİKLE

KABUL

EDİLMEYECEK

VE

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
Başvuru sırasında fakültemiz ile iletişime geçebileceğiniz telefon numarası ve e-posta adresi aşağıda
verilmiştir. Telefon hatlarında yaşanacak yoğunluk sebebiyle e-posta yoluyla iletişime geçmenizi
öneririz.
Telefon: 0 248 213 14 14 – 0 248 213 14 53
e-posta: sporbilimleri@mehmetakif.edu.tr
Kargo/Posta Adresi:
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, (Üniversite
Cami yanı) Stadyum Binası A-3 Girişi Merkez / BURDUR
ÖNEMLİ NOT: Ön kayıt kesinleştirme aşamasında adayların online olarak sisteme yükledikleri
evrakların onaylı asıllarını kargo/posta yoluyla Fakültemize göndermeleri gerekmektedir. Eksik
evrak ile kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacak olup, ön kayıtta başvuru sistemine yüklenen
belgelerin, ön kayıt kesinleştirmede asılları istenecektir. Belgelerin asıllarını göndermeyen
adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili sahtecilik olması
durumunda aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Engelli kontenjanları dolmadığı
takdirde kontenjanlar öncelikle aynı cinsiyet kontenjanlarına aktarılacak, kontenjanların boş
kalması durumunda ise cinsiyetler arası kontenjan aktarımı sınav kurulu tarafından
düzenlenecektir.
Sınav kurulu; sınav programında, tarihinde, yerinde, yönetiminde ve özel yetenek sınav
kitapçığında belirtilmeyen diğer konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde ve
pandemi sürecinden kaynaklı durumlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.
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3. SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için sınava giren adaylar 2 (iki) aşamada
değerlendirileceklerdir. 1. aşamada adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir. Adaylar
burada 100 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adaylara koordinasyon parkurunda 1 (bir)
hak verilecektir. Belirtilen derece ve ona denk gelen puanlama adayın koordinasyon derecesi
olarak kaydedilecektir. İkinci aşamaya yani yerleştirme aşamasına ise adayların koordinasyon
parkurundan aldıkları puana (özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), TYT ve OBP
puanları eklenerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen özel yetenek
sınavı ile seçme yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak adayların yerleşme puanları
hesaplanarak sıralama yapılacaktır.
1. Aşama: Koordinasyon parkuru
2. Aşama: Yerleştirme işleminin yapılması.
Antrenörlük Eğitimi Programı;
Antrenörlük Eğitimi için sınava giren adaylar, 2 (iki) aşamada değerlendirileceklerdir.
1. Aşama: Koordinasyon parkuru + Özgeçmiş değerlendirmesi.
2. Aşama: Yerleştirme puanlarının hesaplanması.
Tablo 4. Antrenörlük Eğitimi Programı Puanlama Yüzdeleri
1. Aşama
Koordinasyon

Sporcu Özgeçmiş Puanı

%50

%50

Koordinasyon Sınavı
Hem antrenörlük eğitimi programına hem de beden eğitimi ve spor öğretmenliği
programına başvuran adaylar aynı koordinasyon parkurunda sınava gireceklerdir. Her adaya 1
(bir) hak verilecektir (Hem öğretmenlik hem de antrenörlük programına başvuran adayın
öğretmenlik programı parkur skoru antrenörlük programında da geçerli olacaktır. Aday
antrenörlük programı için ayrıca parkur sınavına alınmayacaktır, antrenörlük programı birinciikinci öğretim başvuruları içinde aday bir defa sınava alınacaktır. Birinci öğretim için ayrı,
ikinci öğretim için ayrı parkur sınavı yapılmayacaktır. Her üç programa da başvuran aday
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parkur sınavına bir defa girebilecektir. Koordinasyon sınavından 0 (sıfır) çeken adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sporcu Özgeçmiş Değerlendirmesi
Antrenörlük Eğitimi programına başvuran adaylardan Ek 2’de yer alan spor dallarında
koşullara uyduğunu belgeleyenler, karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak
alırlar. Bu işlem Sınav Komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. Ek 2’deki spor dallarında
SÖP’ına sahip olmayan adaylar veya EK-1’de belirtilen istenilen belgeleri ibraz edemeyen
adaylar başvuru şartı olan 3 yıllık sporcu lisansı olma şartını sağladıkları için bu aşamadan 50
puan üzerinden 10 puan alacaklardır.
Engelli Adaylar Sınavı:
Bu adaylar 20 metre sürat koşusu testine tabi tutulacaklardır. Test sonucu adaylar
derecelerine göre sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. (Bu adayların yerleştirilme
işleminde 2020 ÖSYM kılavuzunda belirtilen kurallar geçerlidir.)
Yabancı Uyruklu Adayların Sınavı
2020-2021 Akademik yılı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine Yabancı
uyruklu öğrenci olarak kabul edilen adaylar kendi aralarında sadece Özel Yetenek Testi
sonuçlarına göre sıralanacaktır. Bu adaylarda normal adayların girmiş olduğu koordinasyon
parkuruna gireceklerdir. Bu adaylar ile ilgili duyurular üniversitemiz uluslararası öğrenci ofisi
tarafından yapılacaktır.
YERLEŞTİRME
Yerleştirmede hem beden eğitimi ve spor öğretmenliği hem de antrenörlük eğitimi
programı için aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
Yerleştirme puanı (YP) özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), YÖK’ün 2020
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen özel yetenek sınavı ile seçme
yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak yapılacaktır. Adaylar yerleştirme puanına göre
en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjanlar sayısı kadar aday sınavı
kazanmış olacaktır. Asil aday sayısına eşit sayıda yedek aday da sıralanacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P)
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Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Genel Değerlendirme Tablosu
1.Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

Koordinasyon
Parkuru

100 Puan

Koordinasyon
Parkuru (50 puan)

1.Aşama
2.Antrenörlük Eğitimi

+

100 Puan

Özgeçmiş (50
puan)

2.Aşama

1.Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
2.Antrenörlük Eğitimi

Yerleştirme

Sınav yerleştirme puanlaması
(YP) ÖSYM’nin 2020 ÖSYS
kılavuzunda belirtilen esaslarına
göre yapılacaktır.
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4. KESİN VE YEDEK KAYITLAR
Asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların belirtilen tarihlerde kayıtlarını
yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt için gerekli belgeler daha sonra web sitesinden duyurulacaktır.
Birden fazla programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar sadece bir programa kayıt
yaptırabileceklerdir. Asil kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı takdirde yukarıda belirtilen tarihte
yedek aday kayıtları yapılacaktır. Yedek aday listesi ve boş kontenjan bilgileri, asil kayıt tarihinin bittiği
gün web sitesinden duyurulacaktır. Boş kalan kontenjan sayısı kadar her iki programa da yedek
adaylardan kayıt yapılarak belirtilen kontenjan sayıları tamamlanmaya çalışılacaktır.
Yedek adayların 18 Eylül 2020 tarihinde saat: 10.00’da web sayfamızda ilan edilen yerde kesin
kayıt için gereken evraklarla hazır bulunmaları gerekmektedir. (Yedek sırası ne olursa olsun, kesin kayıt
için gerekli evrakları yanında olmayan veya eksik evrakı olan adaylar sınıfa alınmayacaktır.) 18 Eylül
2020 tarihinde saat 10:15’de dersliğin kapısı kapatılacaktır ve içeriye başka yedek aday alınmayacaktır.
İçeride bulunanların isimleri tutanak ile kayıt altına alınarak yedek isim okunması işlemine
başlanacaktır. Boş kalan kontenjanlara, yedek sırası öncelikli olmak koşuluyla orada bulunan adaylar
kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için
5 erkek kontenjan boş kalmıştır, yedek aday listesindeki sıralamaya sadık kalınarak 1. yedek adaydan
başlanarak isimler okunmaya başlanacaktır. Orada olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak
kazanacaktır. İsmi okunduğunda sınıfta olmayan adaylar kesin kayıt haklarını kaybedecekler ve daha
sonra herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. İlan edilen yedek kontenjan sayısı tamamlanıncaya kadar
yedek liste sırasına göre isim okunmaya devam edilecektir. Örneğin; İsmi okunan 5. yedek orada yok
ise 6. yedek aday orada ise, 6. yedek aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Bu işlem kontenjan
tamamlanıncaya kadar devam edecektir).
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar o gün içerisinde kayıt yaptırmazlarsa kesin kayıt
haklarını kaybedeceklerdir. Bu yüzden yedek kaydına gelen adayların kesin kayıt için gerekli evrakları
yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. Kesin kayıt, yedek aday kaydı ve boş kontenjan sayıları
gibi duyurular web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Özellikle yedek
adaylara ekstra bir çağrı yapılmayacaktır. Aksi takdirde herhangi bir hak talep edilemez.

5. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını kabullenmiş sayılırlar, sınavın
güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli
tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının
ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal işlem
başlatılacaktır.
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2. Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimliklerini (Nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır.
3. Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi için
yapılacak koordinasyon parkuru sınavına girmede sorun yaşamamak adına, Spor Bilimleri
Fakültesi web sayfasında belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunmalıdırlar.
4. Adaylar, her sınav öncesinde, kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır.
5. Adaylara sınavdan önce göğüs numaralarının yazılı olduğu tişörtler ücret karşılığı
dağıtılacaktır. Adaylar sınava kendilerine verilen göğüs numaralı tişört, spor kıyafeti ve uygun
spor ayakkabısı ile katılmak zorundadır. Tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı ya da renkli boya
olması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
6. Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak
raporlar dikkate alınmaz ve adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.
7. Tüm sınav aşamalarında adayların cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav
yerinde bulundurmaları yasaktır.
8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi (I ve II öğretim)
programlarının her ikisine de başvuru yapan adaylar, ilk girdikleri koordinasyon parkuru sınavı
derecesi ile değerlendirilecek ve diğer sınav parkurlarına giremeyeceklerdir.
Sınav Sonucunun Duyurulması:
Sınav sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yazılı, görsel ve elektronik
ortamda ilgililere duyurulur.
Sınava itirazlar ve önemli notlar:
1.Sınav tarihinden önce adayların ön kayıtta beyan ettikleri puanların elektronik ortama
(bilgisayar) aktarılmış hali, bir başka ifadeyle başvuru sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi Web
sayfasında ilan edilecektir.
2. Aday ilan edilen bu puanlarını özel yetenek sınavına girmeden önce kontrol etmek
zorundadır. Aday bilgilerinde yanlışlık olması durumunda aday yetenek sınavına girmeden
önce itirazını yazılı olarak bizzat kendisi “Sınav Kurulu” na yapmak zorundadır. Başvuru
listesine sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Pandemiden dolayı itirazlar
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elektronik ortamda yapılabilecektir. Adaylar fakülte e-posta adresine gerekli başvurularını
yapabilirler)
3.Sınav puanları sınavın her aşamasından sonra ilan edilecektir.
4. İlan edilen sınav aşama sonuçlarına adaylarca yapılacak itirazlar, bir sonraki aşama
başlamadan önce “Sınav Kurulu”na yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
5.Toplu itirazlar kabul edilmeyecektir.
6.Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır.
7.Sınavlara belirtilen gün, yer ve saatte gelmeyen adaylara sonradan sınav hakkı verilmez.
8.Sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kendi yerine başkasını sınava sokan, sınav
kurallarına uymayan ve komisyon üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar
ihraç edilir. Sınavın herhangi bir aşamasında sınavdan ihraç edilen aday sınavın diğer
aşamalarına da giremez.
9. Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan aday ve izleyiciler güvenlik güçleri tarafından
kampüs alanı dışına çıkarılacaktır.
10. Kesin Sınav Sonuçları ilan edildikten sonra itiraz aday tarafından 48 saat içinde “Sınav
Kuruluna” yazılı olarak yapılır. Sınav üst kurulu bir gün içerisinde inceler ve karar alır. Alınan
karar kesin olup adaya yazılı olarak tebliğ edilir.
12. Belirtilen süre (İlan tarihinden itibaren 48 saat) geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul
edilmez.
13. Sınava başvuru yapan adaylar bu SINAV ESASLARI hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
ÖNEMLİ NOT: Adaylar kendilerine belirtilen sınav günü ve saatinden hariç başka bir gün
veya saatte pandemi sürecinden dolayı KESİNLİKLE sınava alınmayacaktır. Aday ilan edilen
sırada sınava girmek zorundadır. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ve “Antrenörlük
Eğitimi” programları için başvuruda bulunan tüm adaylar, koordinasyon parkuruna gireceği
(kendilerine önceden belirtilen) tarihte ve saatte Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu önünde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
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6. YÜRÜRLÜK: 1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınav Üst Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır. (Sınav Üst Kurulu komisyonu
sınavla ilgili olarak her türlü değişikliği yapma yetkisine sahiptir.) Yapılan değişiklikler
adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz edemezler.
2. Bu esaslar; 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.
3. Bu esaslar Senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer.
EK 1 - BELGELER
1. MİLLİLİK BELGESİ:
- İlgili resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür
Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler (yaş kategorileri) vb.
gibi millilik kategorisi belirtilen] kişinin fotoğrafının olduğu millilik belgesi
2. BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ:
- Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı ( Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise
İl Müdürlüğü onaylı)
- Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 maç kâğıdı (fotokopi ise her bir
maç kâğıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; mahalli lig ve altyapı
ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir).
3. YÜZME, ATLETİZM, GÜREŞ, TENİS, MASA TENİSİ VE DİĞER OLİMPİK
BRANŞLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA BELGESİ:
- Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en
az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı
- Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği
4. DİĞER YARIŞMALAR (YURTİÇİ VE DIŞI TURNUVALAR, DENEME VE
KLASMAN YARIŞMALARI)
- Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun
Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği
5. FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR
- Her lig seviyesinden başvuran adaylar için; ligde oynadığına dair federasyon veya
ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) tarafından hazırlanan üst yazı ve onaylı müsabaka
listesi).
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EK-2 (BASKETBOL-FUTBOL-HENTBOL-VOLEYBOL)
PUAN

BASKETBOL

-A Milli takım sporcusu olmak

50

Milli sporcu olmak veya Türkiye
Basketbol
Federasyonu’nun
(TBF) en üst liginde 5 maç
oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)
TBF liglerinde 5 maç oynamış
olmak. (Bölgesel ligler hariç)
(Müsabaka
cetveliyle
belgelemek)

-A2 milli/ U-21 milli sporcusu olmak

TBF Bölgesel liglerinin final
müsabakalarında katılmış olmak
yada Gençler veya Yıldızlar
Türkiye Şampiyonasına katılmış
olmak (Müsabaka cetveliyle
belgelemek)

-U20-19-18-17 kategorilerinde milli
sporcu olmak

TBF Bölgesel liglerinde 3 maç
oynamış olmak veya U18-U16U14 yaş kategorilerinde Anadolu
ve
Bölge
Şampiyonalarına
katılmış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)

-U16 ve altı kategorilerde milli sporcu
olmak

45

40

35

FUTBOL

-TFF Süper liginde oynamak

-TFF 1. Liginde oynamak.

-TFF 2. Liginde oynamak
-Kadın A milli sporcusu olmak

HENTBOL

VOLEYBOL

A Milli sporcu olmak veya Türkiye
Hentbol Federasyonu’nun (THF) en
üst liginde en az 5 maç oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle
belgelemek)

Milli sporcu olmak veya Türkiye
Voleybol Federasyonu’nun (TVF)
En üst liginde 5 maç oynamış olmak
(Müsabaka cetveliyle belgelemek)

B ve C milli sporcu olmak veya
THF liglerinde ve Süper Gençler
Liginde 5 maç oynamış olmak.
(Bölgesel ligler hariç) (Müsabaka
Cetveliyle belgelemek)

TVF liglerinde 5 maç oynamış
olmak. (Bölgesel ligler hariç)
(Müsabaka cetveliyle belgelemek)

THF Bölgesel liglerinin final
Müsabakalarında katılmış olmak ya
da Gençler veya Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak
(Müsabaka cetveliyle belgelemek)

TVF Gençler – Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasında katılmış olmak.

THF Bölgesel liglerinde 3 maç
oynamış olmak veya U18-U16-U14
yaş kategorilerinde Anadolu ve
Bölge Şampiyonalarına katılmış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle
belgelemek)

TVF Bölgesel liglerinde 3 maç
oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)veya Plaj
voleybol liginde oynamış olmak

-TFF Kadınlar 1. Liginde oynamak.

-TFF 3. Liginde oynamak
-Plaj ve Futsal A Milli sporcusu olmak
-U21 liginde oynamak
- Kadın 2. Liginde oynamak
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EK-2 (DEVAMI/BASKETBOL-FUTBOL-HENTBOL-VOLEYBOL)
PUAN

BASKETBOL

FUTBOL

HENTBOL

VOLEYBOL

30

Küçükler Türkiye Şampiyonasına
veya Okullar arası Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak
(Müsabaka
cetveliyle
belgelemek)

-Elit U19 liginde oynamak

Küçükler Türkiye Şampiyonasına
veya Okullar arası Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak
(Müsabaka cetveliyle belgelemek)

Küçükler veya Mini voleybol
Türkiye
Şampiyonasına
veya
Festival Voleyboluna katılmış
olmak veya Okullar arası Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak
(Müsabaka cetveliyle belgelemek)

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç
oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç
oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)

Hentbol branşında okullar arası il
müsabakalarında yarışmış olmak

Voleybol branşında okullar arası il
müsabakalarında yarışmış olmak

Başvuru şartlarını taşımak

Başvuru şartlarını taşımak

-TFF Bölgesel Amatör Liginde
oynamak
- TFF Kadın 3. Liginde oynamak
-Futsal alt yaş kategorilerinde Milli
sporcu olmak.
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15

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç
oynamış
olmak
(Müsabaka
cetveliyle belgelemek)

-TFF U17 ve altı elit liglere katılım

Basketbol branşında okullar arası
il müsabakalarında yarışmış
olmak

-Bulunduğu ilin en üst amatör liginde
oynamış olmak (en az 3 maç
oynadığını müsabaka cetveli ile
belgelemek)

- TFF bölgesel gelişim U19 ve altı
derece yapan takımlarda oynamak

-TFF bölgesel gelişim U19 ve altı
kategorilerde Türkiye şampiyonasına
katılım.

10

Başvuru şartlarını taşımak

Başvuru şartlarını taşımak (3 yıl
lisanslı Futbol oynamak)
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EK-2 (ATLETİZM-GÜREŞ-YÜZME-TENİS-MASA TENİSİ)
PUAN

ATLETİZM

50

Milli sporcu olmak veya
Türkiye rekoru kırmış
olmak.

GÜREŞ

YÜZME

TENİS

MASA TENİSİ

A Milli sporcu olmak

Milli sporcu olmak veya
A Milli sporcu olmak

Türkiye Rekoru Kırmış
Olmak

ATP/WTA sıralamasında ilk
500’e girmiş olmak.
TTF sıralamasında ilk 10’a
girmiş olmak.

Milli Sporcu olmak

WTA/ATP turnuvalarında
10 maç oynamış olmak

45

40

Türkiye şampiyonasında
ilk 8 sporcu arasına yer
almak veya Süper ligde
yarışmış olmak.

1 lig yarışmalarında ilk 8
sporcu arasına girmiş
olmak veya Olimpik veya
Federasyon deneme
yarışmalarına 3 kez
katılmış olmak.

B Milli sporcu olmak

C Milli Sporcu olmak

Türkiye Güreş süper
liginde müsabakaya
çıkmak.

35
Okullar Türkiye
Şampiyonasında ilk 4 de
yer almış olmak

Türkiye Güreş
Şampiyonasında her hangi
bir kategoride ilk 5 derece
elde etmek.

Bireysel
veya
Kulüplerarası Kış veya
Yaz
Türkiye
Şampiyonalarında (13+
yaş kategorilerinde) A, B
veya C Finali yüzmüş
olmak (Bayrak Yarışları
Dahil)

B Milli Sporcu olmak.

Okullar arası Gençler veya
Yıldızlar
Türkiye
Şampiyonaları
(Final
Ayağında) ilk 8’e girmiş
olmak
(bayrak
yarışmalarında ilk 4’e
girmiş olmak).

C Milli sporcu olmak.

Bireysel
veya
Kulüplerarası Kış veya
Yaz Yıldızlar (13-14
K;15-16
E
yaş
kategorilerinde) Türkiye
Şampiyonlarında
kendi
yaş grubunda ilk 8’e
girmiş olmak (Bayrak
Yarışları Dahil)

TTF sıralamasında ilk 75’e
girmiş olmak.

ATP/WTA sıralamasında ilk
1000’e girmiş olmak.
TTF sıralamasında ilk 30’a
girmiş olmak.
TE veya ITF turnuvalarında
20 maç oynamış olmak.

TTF sıralamasında ilk 50’ye
girmiş olmak.

Masa Tenisi Süper
liginde maça çıkmak

TE veya ITF turnuvalarında
10 maç oynamış olmak.

Okul
müsabakalarında
Türkiye Şampiyonası final
gruplarında oynamış olmak.
20 TTF turnuvasında Ana
Tablo oynamış olmak.

Masa Tenisi 1. liginde
maça çıkmak

5
TTF
turnuvasında
şampiyon olmak.
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EK-2 (ATLETİZM-GÜREŞ-YÜZME-TENİS-MASA TENİSİ)
PUAN

ATLETİZM

Atletizm Geliştirme
30

25

Projeleri yarışmalarına 3 kez
katılmış olmak

3
farklı
il
organizasyonuna
olmak

yarışma
katılmış

Okullar
arası
müsabakalarında
ilk
girmek

il
3’e

GÜREŞ

YÜZME

TENİS

MASA TENİSİ

Türkiye Güreş 1. liginde
müsabakaya çıkmak.

11-12 Yaş Türkiye
Şampiyonaları Finalleri'nde
(Yaş Grupları Türkiye
Şampiyonası, 23 Nisan,
Olimpik Kulaçlar
Şampiyonası ve benzeri
Şampiyonalar) ile Okullar
Türkiye Şampiyonası
Küçükler Final ayağında ilk
8'e girmiş olmak (bayrak
yarışmalarında ilk 4’e girmiş
olmak).

TTF sıralamasında ilk 100’e
girmiş olmak.

Masa Tenisi 2. liginde
maça çıkmak

Okul
müsabakalarında
Türkiye Şampiyonası takım
listesinde bulunmak.

-Türkiye
şampiyonalarında
derece elde etmiş olmak.
(takım veya ferdi fark
etmez)

Okullar Gençler, Yıldızlar,
Küçükler Grup Müsabakaları
yarıfinal ayağında ilk 8’e
girmiş
olmak
(bayrak
yarışmalarında ilk 4’e girmiş
olmak); Ana lig Final
ayağında ilk 8’e girmiş olmak
(bayrak yarışmaları dahil).

TTF
sıralamasında
250’ye girmiş olmak.

3
farklı
organizasyonuna
olmak.

TTF sıralamasında ilk 500’e
girmiş olmak.

Türkiye okullar arası güreş
şampiyonasında yıldız ve
gençler ilk 5’e girmek.

Türkiye Güreş 2. liginde
müsabakaya çıkmak.

Güreş branşında okullar arası
il müsabakalarında ilk 5’e
girmek.

yarışma
katılmış

15

10 TTF turnuvasında Ana
Tablo oynamış olmak.
1
TTF
turnuvasında
şampiyon olmak.

ilk

Okul müsabakaları grup
müsabakalarında oynamış
olmak.
5 TTF turnuvasında ana
tablo oynamış olmak.

Okul müsabakaları takım
listelerinde bulunmak.
1 TTF müsabakasında ana
tablo oynamış olmak.

10

Başvuru şartlarını taşımak

Başvuru şartlarını taşımak

Başvuru şartlarını taşımak

Başvuru şartlarını taşımak

Okullar
arası
müsabakalarda iller arası
turnuvaya
katılmış
olmak.

Okullar
arası
il
müsabakalarında ilk 3’e
girmek

Başvuru şartlarını
taşımak
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EK-2 (DİĞER BRANŞLAR)
PUAN

DİĞER OLİMPİK
BRANŞLAR

50

İlgili branşta A Milli
sporcu olmak.

45

İlgili branşta B Milli
sporcu olmak.

40

İlgili branşta C Milli
sporcu olmak. İlgili
branşta Büyükler
kategorisinde Türkiye 1,2
ve 3. olmak.

35

İlgili branşın en üst liginde
mücadele etmek. Gençler
kategorisinde Türkiye 1,2
ve 3. olmak.

30

İlgili branşta yıldız ve
daha alt kategorilerde
Türkiye 1,2 ve 3. olmak.

25

İlgili branşta okullar arası
veya kulüpler bazında iller
arası müsabakaya
katılmak/yarışmak.

15

İlgili branşta okullar arası
il müsabakalarında ilk 3’e
girmek

10

Başvuru şartlarını taşımak

24

EK-3 BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLECEK OLİMPİK SPOR BRANŞLARI
Yaz Oyunları Spor Dalları

Kış Oyunları Spor Dalları

Atıcılık

Kar Sporları (7 Spor Dalı)

Atletizm

Alp Disiplini

Badminton

Biatlon

Basketbol

Kayakla Atlama

Beyzbol/Softbol*

Kayaklı Koşu

Binicilik

Kuzey Kombine

Bisiklet

Serbest Stil Kayak

Boks

Snowboard

Cimnastik
Dalga Sörfü*

Buz Sporları (5 Spor Dalı)

Hokey

Artistik Buz Pateni

Eskrim

Buz Hokeyi

Futbol

Curling

Güreş

Kısa Mesafe Sürat Pateni

Golf

Sürat Pateni

Halter
Hentbol

Kızak Sporları (3 Spor Dalı)

Judo

Kızak

Kano

Skeleton

Karate*

Yarış Kızağı

Kaykay*
Kürek
Masa Tenisi
Modern Pentatlon
Okçuluk
Ragbi
Sportif Tırmanış*
Su Sporları
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Voleybol
Yelken
*2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Programında yer alan sporlar
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2020 SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI
KOORDİNASYON PARKURU
1. İstasyon: Aday çıkış çizgisinden parkura başladıktan sonra 1,5 m aralıklarla dizilmiş 6
slalom direği arasından koşarak geçer. Aday bu bölümde hiç bir slalom direğini atlamadan
tümünün arasından geçmek zorundadır. Slalom çubuklarından herhangi biri devrildiğinde veya
slalom direği atladığında başlangıç noktasına geri dönülür ve ilgili bölüme baştan başlanır.
2. İstasyon: Bu bölümde aday, 2 m aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 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 istasyonun başından parkura devam etmek zorundadır.
3. İstasyon: Bu istasyonda aday yan yana konmuş iki adet kedi merdivenin iç kısımlarına
basarak istasyonu tamamlar. Aday her kareye basmak zorundadır. Sağ sol veya sol sağ yaparak
toplamda 20 kareye basmak zorundadır. Aday herhangi bir kareye basmadan geçerse istasyon
başına geri döner ve baştan tekrar yapar.
3. istasyonu tamamlayan aday bu istasyonun sonunda yer alan huniden dönerek sprintle parkuru
bitirir.
NOT: Parkur görseli şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Koordinasyon Parkuru
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KOORDİNASYON PARKURU DERECE VE PUAN DAĞILIMLARI

ERKEKLER

KADINLAR

DERECE
(SANİYE)

Öğretmenlik
Puan

Antrenörlük
Puan

DERECE
(SANİYE)

Öğretmenlik
Puan

Antrenörlük
Puan

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

100
91,43
83,64
76,52
70
64
58,46
53,33
48,57
44,14
40
36,13
32,5
29,1
25,89
22,86
20
17,30
14,74
12,31
10
7,80
5,71
3,72
1,82
0

50
45,71
41,82
38,26
35
32
29,23
26,67
24,29
22,07
20
18,06
16,25
14,55
12,94
11,43
10
8,65
7,37
6,15
5
3,9
2,86
1,86
0,91
0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

100
93,08
86,67
80,71
75,17
70
65,16
60,63
56,36
52,35
48,57
45
41,62
38,42
35,38
32,5
29,76
27,14
24,65
22,27
20
17,83
15,74
13,75
11,84
10
8,24
6,54
4,91
3,33
1,82
0,36
0

50
46,54
43,33
40,36
37,59
35
32,58
30,31
28,18
26,18
24,29
22,5
20,81
19,21
17,69
16,25
14,88
13,57
12,33
11,14
10
8,91
7,87
6,88
5,92
5
4,12
3,27
2,45
1,67
0,91
0,18
0

NOT: 0,5 ve üstü değerler bir üst puana tamamlanır
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