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A. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 
  
 Özel yetenek sınavına ilişkin uygulama takvimi aşağıda verilmiştir: 

Ön Kayıt Tarihi  : 06 - 10 Haziran 2016 
Özel Yetenek Sınavı  : 13 - 17 Haziran 2016 
Sınav Sonuçlarının İlanı   : 18 Temmuz 2016 Saat: 18:00 

       İletişim Adresi  :  http://sbfsinav.anadolu.edu.tr 
 
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak 
 
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:  

İlan Tarihi  Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi  
I. Yedek Liste Duyurulacak     Duyurulacak 
II. Yedek Liste Duyurulacak     Duyurulacak 
III. Yedek Liste Duyurulacak     Duyurulacak 
 

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri (8:30-18:00) içerisinde 
yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr web sitemizde aynı 
zamanda fakültemiz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin 
kayıtlarını istenilen belgeler ile birlikte, yukarıda verilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde 
(8:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri 
Fakültesi idaresi tarafından posta veya telefon ile haber verilmeyecektir.  

 
B. ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI 
Özel yetenek sınavına girecek adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir: 
 
Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve 
Rekreasyon Bölümleri özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın başvuru süresi 
içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.  
 
2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin; 
 

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az birinden 225.000 (orta öğretim 
başarı puanı eklenmeden), 

2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az birinden 185.000 (orta öğretim başarı puanı 
eklenmeden) ve 

3. Rekreasyon Bölümü için en az birinden 200.000 (orta öğretim başarı puanı 
eklenmeden) ve daha fazla puan almış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler.  

 
Ayrıca merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 
kazanan adaylar da bu programlara başvurabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumundan 
disiplin cezası nedeniyle okulla ilişiği kesilmiş olanlar ön kayıt yaptıramazlar. 
 
2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 
programına yerleştirilmiş̧ adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 
düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2015-ÖSYS’de, 
sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına 
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek 
puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 
olacaktır. 
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2016-ÖYSGK’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır: 
 
a) 2016-ÖYSGK Kılavuzuna Erişim: 2016 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına  
başvurmak isteyen adaylar, 2016-Özel Yetenek Sınav Giriş Kılavuzu’na 
http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebileceklerdir. 
 
b) Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2016-ÖYSGK’ya iki yöntemle 
yapılabilecektir: 
 

1. Şahsen Başvuru: Adaylar, Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi başvuru 
merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapacaklardır. 

2. İnternet üzerinden Başvuru: Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla 
da (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) yapabileceklerdir. İnternet üzerinden başvuran adaylar 
başvuru belgesinin dökümünü alarak evrak tesliminde ibraz etmelidirler. Adayların Sınav 
Giriş Belgeleri evrakların asıllarını teslim ettiklerinde verilecektir. 
 
İnternet üzerinden başvuran adaylar, sisteme yükledikleri başvuru belgelerinin 
asıllarını 10.06.2016 tarihinde saat 10:00’ da kayıt merkezine teslim etmek 
zorundadırlar. Belgelerin asıllarını teslim ederek sınav giriş belgelerini almayan 
adaylar sınava katılamayacaklardır. 

 
Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin 
edilebilecektir.),  

2. 2016 YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Fakülte Dekanlığı tarafından alınacaktır.), 
3. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından 

onaylanacaktır.), 
4. Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek sınavına girmesinde ve öğrenim 

görmesinde sakınca yoktur” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu 
rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.), 

5. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş belgesi, 
6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvuracak 

adayların Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 5 ve Tablo 7), 
7. Rekreasyon Bölümüne başvuracak adayların Spor/Sanat özgeçmişine ilişkin belgeler 

(Tablo 9), 
 
C. KONTENJANLAR 
 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  : Daha sonra duyurulacaktır. 
 Antrenörlük Eğitimi Bölümü     : Daha sonra duyurulacaktır. 
 Rekreasyon Bölümü      : Daha sonra duyurulacaktır. 
 
Özel yetenek sınavı sonucunda bayan öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek 
bayan öğrenci bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için erkek öğrenci adaylarına 
yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir. 
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D. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  
Özel Yetenek Sınavı değerlendirmesi toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır. Tablo 1, 2 ve 
3’te bölümlere ait özel yetenek sınavı uygulama yöntemi ve puan değerleri verilmiştir. 

 
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavı uygulama yöntemi 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek 
sınavı uygulama ve değerlendirme kriterleri 
 

Sınav Türü ve Sıra Numarası Puan 

1 Orta Mesafe Koşusu 25 
1500 Metre Koşusu (Erkekler)  
800 Metre Koşusu (Bayanlar)  

2 Kısa Mesafe Koşusu (Erkekler ve Bayanlar) 25 
60 Metre Sürat Koşusu  

3 Spor Özgeçmişi Değerlendirmesi  
Spor Deneyimi Süresi  15 
Başarı Düzeyi 35 

Toplam 100  

 
b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı uygulama yöntemi aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
 

Tablo 2: Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı uygulama 
ve değerlendirme kriterleri 
 

Sınav Türü ve Sıra Numarası Puan 

1 Orta Mesafe Koşusu 15 
1500 Metre Koşusu (Erkekler)  
800 Metre Koşusu (Bayanlar)  

2 Kısa Mesafe Koşusu (Erkekler ve Bayanlar) 15 
60 Metre Sürat Koşusu  

3 Spor Özgeçmişi Değerlendirmesi  
Spor Deneyimi Süresi  20 
Başarı Düzeyi 50 

Toplam 100  

 
Değerlendirme sonucunda Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrenci alımı ile ilgili branş dağılımları 
en fazla kontenjan olmak üzere aşağıda belirtilmiştir. Yerleştirme puanı yüksek olan fakat branş 
kontenjanı yerleştirme puanı altında kalan adaylar, ilgili branşın yedek adayı listesinde yer 
alacaktır. 
 

1. Atletizm: En fazla 6 erkek 4 bayan, 7. Hentbol: En fazla 6 erkek 4 bayan, 
2. Badminton: En fazla 4 erkek 4 bayan, 8. Masa Tenisi: En fazla 4 erkek 4 bayan, 
3. Basketbol: En fazla 6 erkek 4 bayan, 9. Okçuluk: En fazla 4 erkek 4 bayan, 
4. Artistik Cimnastik: En fazla 2 erkek 2 bayan, 10. Tenis: En fazla 4 erkek 4 bayan, 
5. Ritmik Cimnastik: En fazla 2 erkek 2 bayan, 11. Voleybol: En fazla 6 erkek 4 bayan, 
6. Futbol:  En fazla 7 erkek 4 bayan, 12. Yüzme: En fazla 6 erkek 4 bayan, 

 
olmak üzere toplam ilan edilen kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanacaktır. 
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c. Rekreasyon Bölümü özel yetenek sınavı uygulama yöntemi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 3: Rekreasyon Bölümü özel yetenek sınavı uygulama ve 
değerlendirme kriterleri 
 

Sınav Türü ve Sıra Numarası Puan 

1 Orta Mesafe Koşusu 5 
1500 Metre Koşusu (Erkekler)  
800 Metre Koşusu (Bayanlar)  

2 Kısa Mesafe Koşusu (Erkekler ve Bayanlar) 5 
60 Metre Sürat Koşusu  

3 Spor/Sanat Özgeçmişi Değerlendirmesi 90 
Toplam 100  
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E. ÖZEL YETENEK SINAVI HESAPLAMA YÖNTEMİ 
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümlerine 
yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanması için, aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla 
çarpılarak toplamı alınacaktır: 

a)  ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
b)  Ortaöğretim Başarı Puanı  
c)  2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

 
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanabilmesi 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: 
                                                 

Adayın ÖYSP  ÖYSP Puan Dağılımının 
ÖYSP Standart                           Puanı                  –        Ortalaması                      +50 
Puanı  (ÖYSP-SP) = 10 x       ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 
 
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 
ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 
Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanacaktır: 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı 
için aday Spor Lisesinden geliyorsa) 
YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xYGS-P) + (0,03x OBP) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 
YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xYGS-P) 

 
Değerlendirmeye giren adaylar YP puanları doğrultusunda tercih sıralamasına göre en yüksek 
puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısına göre aday yerleştirilmesi 
yapılacaktır. 
 
G. SINAVLARLA İLGİLİ UYARILAR 

1. Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadırlar. 
2. Adayların ön kayıt sırasında kendilerine bildirilen sınav saatlerinden en az iki saat önce 

sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 
3. Adayların kendilerine bildirilen saatlerdeki sınavlarda teknik sorunlar nedeniyle gecikme 

yaşanması halinde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı sınav takviminde değişik bir gün 
ve saat belirlemekle yetkilidir. Sınavların gün, saat ve uygulama şeklinde herhangi bir 
değişiklik olduğu takdirde adaylara gerekli duyuru sınav web sayfası ve Fakülte 
panolarında yapılacak ve adaylar bu değişikliğe göre sınavlara girecektir. 

4. Sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları olan adayların 
sınavları, sınav komisyonu tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacak ve 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Adayların uygulama sınavlarında spor giysisi (tişört, şort) ve spor ayakkabısı giymesi 
gerekmektedir (eşofman giyilmesi önerilmemektedir). 

6. Sınava girecek adayların sınav sırasında yanlarında bulunması gereken belgeler ve 
malzemeler aşağıda sıralanmıştır; 
• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport), 
• Sınav giriş belgesi (Kayıtlarda öğrencilere verilecektir), 
• Spor giysisi (Tişört, şort ve spor ayakkabısı), 
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• Göğüs Numarası (Adaylara sınava giriş sırasında verilecek göğüs numaraları tüm 
sınavlar boyunca adayların göğsünde bulunacaktır). 

7. Adayların sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu 
kararını takiben 24 Haziran 2016 tarihinde saat 18:00’de Spor Bilimleri Fakültesi'nde ve 
ilgili internet sayfasında ilan edilecektir (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr/). 

8. Özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilmeyen durumlar konusunda ‘Özel Yetenek Sınav 
Komisyonu’ karar verme yetkisine sahiptir. 

9. Sahte belge ibraz ettiği tespit edilen adaylar sınava alınmayacak, girmişler ise sınavları 
ve kazanmışlarsa da kayıt yaptırma hakları iptal edilecektir. 

10. Aday, bir programa yerleştiğinde diğer program/programların asıl/yedek listelerinde yer 
almaz. 

11. Aday, herhangi bir programa asıl listeden yerleşemediği durumda, diğer 
tercih/tercihlerinin yedek listesinde yer alır. Bu adayların yerleştirilmesi tercihleri 
doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 
H. YETENEK SINAVI UYGULAMA YÖNTEMİ 

 
Tarih   : 13 -17 Haziran 2016 
Saat   : Her bir aday için ön kayıt sırasında belirlenecektir. 
Sınav Merkezi : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi 

 
Adaylar Yetenek Sınavlarına ön kayıt esnasında belirtilen tarih, saat ve yerde gireceklerdir. 
Adaylara bildirilen tarih ve saatte hangi nedenle olursa olsun sınava gelmeyen adaylar sınava 
girmemiş kabul edilecek ve hiçbir suretle sınava alınmayacaklardır. Ön kayıt yaptıran tüm 
adaylar bu şartları kabul etmiş olarak değerlendirilecektir.  
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I. ORTA MESAFE KOŞUSU UYGULAMA YÖNTEMİ 
Erkekler 1500, Bayanlar 800 m: Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) kurallarına 
göre erkekler 1500 m. ve bayanlar 800 m. koşusu gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki puanlama cetveli 
doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır (Tablo 4). 
 

J. KISA MESAFE KOŞUSU UYGULAMA YÖNTEMİ 
Erkekler ve Bayanlar 60 m: Kısa mesafe koşusu 60 m. olarak ve fotosel sistemi ile 
uygulanacaktır. Aday başlangıç çizgisinin 1 m. gerisindeki çizgiye ayaklarından birisiyle basarak 
ve yüksek çıkış pozisyonunda başlayacaktır. Bitiş çizgisinde bulunan fotosel sisteminden 
geçtiğinde ise kronometre duracaktır. Böylece adayların 60 m. koşu derecesi belirlenecektir (Tablo 
4). Aşağıdaki puanlama cetveli doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır: 

 
Tablo 4: Orta ve kısa mesafe koşusu puanlama cetveli 

Bayanlar Erkekler 
60 m Puan 800 m 60 m Puan 1500 m 

(sn)  (dk) (sn)  (dk) 

8.40 100 2.40,0 7.20 100 4.30 
8.44 97 2.41,5 7.24 97 4.32 
8.48 94 2.43,0 7.28 94 4.34 
8.52 91 2.44,5 7.32 91 4.36 
8.56 88 2.46,0 7.36 88 4.38 
8.60 85 2.47,5 7.40 85 4.40 
8.64 82 2.49,0 7.44 82 4.42 
8.68 79 2.50,5 7.48 79 4.44 
8.72 76 2.52,0 7.52 76 4.46 
8.76 73 2.53,5 7.56 73 4.48 
8.80 70 2.55,0 7.60 70 4.50 
8.84 67 2.56,5 7.64 67 4.52 
8.88 64 2.58,0 7.68 64 4.54 
8.92 61 2.59,5 7.72 61 4.56 
8.96 58 3.01,0 7.76 58 4.58 
9.00 55 3.02,5 7.80 55 5.00 
9.04 52 3.04,0 7.84 52 5.02 
9.08 49 3.05,5 7.88 49 5.04 
9.12 46 3.07,0 7.92 46 5.06 
9.16 43 3.08,5 7.96 43 5.08 
9.20 40 3.10,0 8.00 40 5.10 
9.24 37 3.11,5 8.04 37 5.12 
9.28 34 3.13,0 8.08 34 5.14 
9.32 31 3.14,5 8.12 31 5.16 
9.36 28 3.16,0 8.16 28 5.18 
9.40 25 3.17,5 8.20 25 5.20 
9.44 22 3.19,0 8.24 22 5.22 
9.48 19 3.20,5 8.28 19 5.24 
9.52 16 3.22,0 8.32 16 5.26 
9.56 13 3.23,5 8.36 13 5.28 
9.60 10 3.25,0 8.40 10 5.30 
9.64 7 3.26,5 8.44 7 5.32 
9.68 4 3.28,0 8.48 4 5.34 

9.72 1 3.29,5 8.52 1 5.36 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 
SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

(Sadece tablo 6’da belirtilen spor dalları dikkate alınacaktır) * 

Tablo 5: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Spor özgeçmişi değerlendirme kriterleri 

 Spor Deneyimi 
Süresi (% 15) * 

Başarı Düzeyi 
 (% 35)** 

Puan Lisans Süresi Takım Sporları Bireysel Sporlar 

100 10 yıl ve üzeri Tüm Milli Takımlar A milli takımlarda 
yarışmış olmak 

90 9 yıl ve üzeri 
En üst lig kategorisinde (süper lig) son 3 
yılda en az 5 maç oynamış olmak 
(müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Diğer Milli Takımlarda 
yarışmış olmak 

80 8 yıl ve üzeri 

1. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya süper lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

İlgili federasyonun 
onayladığı Uluslararası 
Turnuvalarda yarışmış 
olmak 

70 7 yıl ve üzeri 

2. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 1. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Türkiye 
Şampiyonalarında ilk 3’e 
girmiş olmak 

60 6 yıl ve üzeri 

3. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış almak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 2. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Türkiye 
Şampiyonalarında ilk 
10’a girmiş olmak  

50 5 yıl ve üzeri 

Bölgesel Liglerde son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 3. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Son 3 yılda en az 5 
bölgesel turnuvaya 
katılmış olmak 

40 4 yıl ve üzeri 3. Kademe ve üstü Antrenörlük Belgesi 
veya futbol branşı için TFF C lisans 

3. Kademe ve üstü 
Antrenörlük Belgesi 

30 3 yıl ve üzeri 2. Kademe Antrenörlük Belgesi 2. Kademe Antrenörlük 
Belgesi 

20 2 yıl ve üzeri 1. Kademe Antrenörlük Belgesi 1. Kademe Antrenörlük 
Belgesi 

10 1 yıl ve üzeri 
Amatör Ligler ve/veya Bölgesel Lig 
takımının alt yapısında en az 3 yıl yer 
almak 

İl müsabaka ve 
yarışlarında ilk 3’e girmiş 
olmak. 

* Spor deneyimi süresi hangi branşta daha fazla ise o branşa ait lisans bilgileri değerlendirmeye alınacaktır. 
** Takım sporu yada bireysel spor branşlarından sadece biri değerlendirmeye alınır.  
Not: Birden fazla aynı türden belgeye sahip adayların en üst puanı alabilecek belgesi geçerli olacaktır. 

 
Tablo 6: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yetenek sınavında değerlendirmeye alınacak 
olimpik spor dalları listesi 
Su Sporları (Yüzme, atlama, 
senkronize yüzme) 

Kano  Paten Taekwondo 

Okçuluk Bisiklet Judo Tenis 
Atletizm Binicilik Modern Pentatlon Triatlon 
Badminton Eskrim Kürek Voleybol 
Basketbol Futbol Yelken Halter 
Boks Cimnastik Atıcılık Güreş 
Biatlon Hentbol Kayak  
Luge Bobsleigh Masa Tenisi  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUAN TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne spor özgeçmişi ile 

başvuran adayların ‘spor deneyimi süresi’ ve ‘başarı düzeyi’ dikkate alınacaktır. Spor özgeçmiş puanı toplam puanın 

%50’lik dilimini oluşturacaktır. Bu puanların %15`lik dilimi spor deneyimi süresi ve %35`lik dilimi ise başarı 

düzeyi puanının yüzdesinden oluşacaktır. Spor deneyimi süresi vize edilmiş lisans süresine göre değerlendirilecektir. 

Başarı düzeyi değerlendirmesi, takım sporları veya bireysel sporlardaki başarı düzeyi dikkate alınarak yapılacaktır. 

Aday tarafından ibraz edilen belgenin puanlama tablosunda hangi puana karşılık geldiği ilgili sınav komisyonu 

tarafından belirlenecektir. Aday tarafından ibraz edilen belgelerin doğruluğu, ilgili kurumlardan sorgulanacaktır. 

Spor Deneyimi Süresi ve Başarı Düzeyine göre dikkate alınacak belgeler aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Spor Deneyimi Süresi: 

Adayın sahip olduğu spor deneyim süresi, vizeli olan lisans süresini ifade etmektedir. Bu belge ilgili 

birimin şefi tarafından paraflanıp Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün onaylamasıyla geçerli 

olacaktır. 

 

B. Başarı Düzeyi: 

Başarı düzeyi değerlendirmesinde adayların, takım ya da bireysel spor dallarından birine başvurması 

gerekmektedir. Başarı düzeyini gösterir belge ya da belgeler, ilgili spor federasyonunun genel sekreteri 

parafı ve federasyon başkanının imzasıyla geçerlilik kazanacaktır. 

 

Adayın, hangi düzeyde milli olduğu (büyükler, gençler, yıldızlar vb.), hangi uluslararası müsabakada milli 

takımda yer aldığı gibi bilgiler millilik belgesinde belirtilecektir. Millilik belgesinde, ilgili müsabaka / 

yarışma / karşılaşmalara en az 7 ülkenin katıldığı belgelenecektir. Millilik belgesinde en az 7 ülkenin 

katıldığı faaliyetler dikkate alınacaktır. Bireysel spor dallarında Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen 

sıralamayı gösterir belge, ilgili federasyonun genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla geçerlilik 

kazanacaktır. Adayın Türkiye şampiyonalarına katıldığını gösterir belgenin ekinde, ilgili federasyonun 

genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla müsabaka/yarış çizelgesi örneği yer almalıdır. 

 

Takım sporlarında adayın hangi lig düzeyinde oynadığı (En üst lig kategorisi (Süper Lig), 1. Lig, 2. Lig, 

varsa 3. Lig, Bölgesel) ilgili federasyon tarafından verilen belgede belirtilecektir. Amatör ve altyapı ligleri 

belgesi ise ilgili branşın il temsilciliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün onayıyla geçerli 

olacaktır. Futbol branşında bu belge TUFAD tarafından onaylanacaktır. Antrenörlük belgelerinin Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Daire Başkanlığından alınmış olması 

gerekmektedir. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı spor özgeçmişi ile ilgili olarak Tablo 5’te 

belirtilmeyen ve açıklamalarda yer almayan herhangi bir durumla karşılaşıldığında ‘Sınav Yürütme 

Komisyonu’ ibraz edilen belgenin geçerli olup olmayacağı ve geçerli olursa puan değerinin ne olacağı 

konusunda takdir hakkına sahiptir. İbraz edilen belgeler fotokopi ise her bir belgenin en az ilgili 

federasyonun genel sekreteri onaylı ve imzalı; amatör, bölgesel ve altyapı ligleri ise Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürünün onayıyla geçerli olacaktır.  
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

(12 Branş Dikkate Alınacaktır) * 
 

Tablo 7: Antrenörlük Eğitimi Bölümü spor özgeçmişi değerlendirme kriterleri 

 Spor Deneyimi 
Süresi (% 20)** 

Başarı Düzeyi 
 (% 50) *** 

Puan Lisans Süresi Takım Sporları Bireysel Sporlar 

100 10 yıl ve üzeri Tüm Milli Takımlar A milli takımlarda 
yarışmış olmak 

90 9 yıl ve üzeri 
En üst lig kategorisinde (süper lig) son 3 
yılda en az 5 maç oynamış olmak 
(müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Diğer Milli Takımlarda 
yarışmış olmak 

80 8 yıl ve üzeri 

1. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya süper lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

İlgili federasyonun 
onayladığı Uluslararası 
Turnuvalarda yarışmış 
olmak 

70 7 yıl ve üzeri 

2. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 1. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Türkiye 
Şampiyonalarında ilk 3’e 
girmiş olmak 

60 6 yıl ve üzeri 

3. Lig takımında son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış almak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 2. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Türkiye 
Şampiyonalarında ilk 
10’a girmiş olmak  

50 5 yıl ve üzeri 

Bölgesel Liglerde son 3 yılda en az 5 maç 
oynamış olmak (müsabaka cetveli ile 
belgelemek) veya 3. lig takımının alt 
yapısında son 3 yılda en az 5 maç oynamış 
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) 

Son 3 yılda en az 5 
bölgesel turnuvaya 
katılmış olmak 

40 4 yıl ve üzeri 3. Kademe ve üstü Antrenörlük Belgesi 
veya futbol branşı için TFF C lisans 

3. Kademe ve üstü 
Antrenörlük Belgesi 

30 3 yıl ve üzeri 2. Kademe Antrenörlük Belgesi 2. Kademe Antrenörlük 
Belgesi 

20 2 yıl ve üzeri 1. Kademe Antrenörlük Belgesi 1. Kademe Antrenörlük 
Belgesi 

10 1 yıl ve üzeri 
Amatör Ligler ve/veya Bölgesel Lig 
takımının alt yapısında en az 3 yıl yer 
almak 

İl müsabaka ve 
yarışlarında ilk 3’e girmiş 
olmak. 

 *Antrenörlük Eğitimi Bölümü yetenek sınavında değerlendirmeye alınacak spor dalları listesi tablo 8’de 
verilmiştir. 
** Spor deneyimi süresi hangi branşta daha fazla ise o branşa ait lisans bilgileri değerlendirmeye 
alınacaktır. 
*** Takım sporu yada bireysel spor branşlarından sadece biri değerlendirmeye alınır. 
Not: Kılavuzda belirtilmeyen belgelerin hangi puana tabi olacağına sınav yürütme komisyonu karar 
verecektir. Birden fazla aynı türden belgeye sahip adayların en üst puanı alabilecek belgesi geçerli 
olacaktır. Yerleştirmede branş kontenjanları dikkate alınacaktır. Branş kontenjanı dolması durumunda aday 
ilgili branşın yedek listesinde yer alacaktır. 

 
Tablo 8: Antrenörlük Eğitimi Bölümü yetenek sınavında değerlendirmeye alınacak spor dalları listesi 

Atletizm Artistik Cimnastik Hentbol Tenis 
Badminton Ritmik Cimnastik Masa Tenisi Voleybol 
Basketbol Futbol Okçuluk Yüzme 
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUAN TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi bölümüne spor özgeçmişi ile başvuran adayların 

‘spor deneyimi süresi’ ve ‘başarı düzeyi’ dikkate alınacaktır. Spor özgeçmiş puanı toplam puanın % 70’lik dilimini 

oluşturacaktır. Bu puanların % 20`lik dilimi spor deneyimi süresi ve % 50`lik dilimi ise başarı düzeyi puanının 

yüzdesinden oluşacaktır. Spor deneyimi süresi vize edilmiş lisans süresine göre değerlendirilecektir. Başarı düzeyi 

değerlendirmesi, takım sporları veya bireysel sporlardaki başarı düzeyi dikkate alınarak yapılacaktır. Aday 

tarafından ibraz edilen belgenin puanlama tablosunda hangi puana karşılık geldiği ilgili sınav komisyonu tarafından 

belirlenecektir. Aday tarafından ibraz edilen belgelerin doğruluğu, ilgili kurumlardan sorgulanacaktır. Spor 

Deneyimi Süresi ve Başarı Düzeyine göre dikkate alınacak belgeler aşağıda açıklanmıştır. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak aday spor özgeçmişini sunduğu branşı ön kayıt başvuru formunda 

belirtecektir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, lisans öğrenimi süresince uzmanlık ders eğitimlerini, seçtikleri 

branştan almak zorundadır. 

A. Spor Deneyimi Süresi: 

Adayın sahip olduğu spor deneyim süresi, vizeli olan lisans süresini ifade etmektedir. Bu belge ilgili 

birimin şefi tarafından paraflanıp Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün onaylamasıyla geçerli 

olacaktır. 

B. Başarı Düzeyi: 

Başarı düzeyi değerlendirmesinde adayların, takım ya da bireysel spor dallarından birinden başvurması 

gerekmektedir. Başarı düzeyini gösterir belge ya da belgeler, ilgili spor federasyonunun genel sekreteri 

parafı ve federasyon başkanının imzasıyla geçerlilik kazanacaktır. 

 

Adayın, hangi düzeyde milli olduğu (büyükler, gençler, yıldızlar vb.), hangi uluslararası müsabakada milli 

takımda yer aldığı gibi bilgiler millilik belgesinde belirtilecektir. Millilik belgesinde, ilgili müsabaka / 

yarışma / karşılaşmalara en az 7 ülkenin katıldığı belgelenecektir. Millilik belgesinde en az 7 ülkenin 

katıldığı faaliyetler dikkate alınacaktır. Bireysel spor dallarında Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen 

sıralamayı gösterir belge, ilgili federasyonun genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla geçerlilik 

kazanacaktır. Adayın Türkiye şampiyonalarına katıldığını gösterir belgenin ekinde, ilgili federasyonun 

genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla müsabaka/yarış çizelgesi örneği yer almalıdır. 

 

Takım sporlarında adayın hangi lig düzeyinde oynadığı (En üst lig kategorisi (Süper Lig), 1. Lig, 2.Lig, 

varsa 3. Lig, Bölgesel) ilgili federasyon tarafından verilen belgede belirtilecektir. Amatör ve altyapı ligleri 

belgesi ise ilgili branşın il temsilciliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün onayıyla geçerli 

olacaktır. Futbol branşında bu belge TUFAD tarafından onaylanacaktır. Antrenörlük belgelerinin Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Daire Başkanlığından alınmış olması 

gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi bölümü özel yetenek sınavı spor özgeçmişi ile ilgili olarak Tablo 7’de 

belirtilmeyen ve açıklamalarda yer almayan herhangi bir durumla karşılaşıldığında ‘Sınav Yürütme 

Komisyonu’ ibraz edilen belgenin geçerli olup olmayacağı ve geçerli olursa puan değerinin ne olacağı 

konusunda takdir hakkına sahiptir. İbraz edilen belgeler fotokopi ise her bir belgenin en az ilgili 

federasyonun genel sekreteri onaylı ve imzalı; amatör, bölgesel ve altyapı ligleri ise Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürünün onayıyla geçerli olacaktır. 
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REKREASYON BÖLÜMÜ 
SPOR/SANAT ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
Tablo 9: Rekreasyon Bölümü spor özgeçmişi değerlendirme kriterleri 
 Belge Türü Puan 
1 Antrenörlük ve Hakemlik İle İlgili Belgeler  

3. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak ve/veya 
B klasman ve üzeri hakemlik belgesine sahip olmak. 100 

2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.  
Bölge veya C klasman hakemlik belgesine sahip olmak. 80 

1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. 45 
2 Sporcu Özgeçmişi İle İlgili Belgeler *  

10 yıl ve üzeri tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 80 
7-9 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 70 
4-6 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 60 
1-3 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 40 

3 Geçerliği Olan Diğer Belgeler  
Türk Hava Kurumu’ndan alınan Uçuş Eğitmen belgesine sahip olmak. 
(Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.) 100 

Türk Hava Kurumu’ndan alınan Uçuş Ehliyeti’ne sahip olmak. 
(Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.)  75 

Liderlik belgesine sahip olmak* 70 
Uluslararası veya ulusal resmi kurumlardan alınmış su sporları ile ilgili belgeler 
(CMAS, RS ve Dingi)  *** 

 
 

Eğitmen belgesine sahip olmak 85 
3. Derece/Kademe/Yıldız vb. uygulayıcı 60 
2. Derece/Kademe/Yıldız vb. uygulayıcı 45 

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalar 
(Tiyatro, müzik, dans, güzel sanatlar) 
Rekreasyon alanı ile ilgili olduğu düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 
Sertifikalar*** 

40 

Spor Masörlüğü belgesine sahip olmak**** 40 

* İlgili branşta milli sporcu olarak görev almış olan adayların resmi belgelerini sunmaları durumunda 
özgeçmiş değerlendirme puanlarına 20 puan eklenecektir.  
** Liderlik belgesi: İzcilik Federasyonu veya Herkes İçin Spor Federasyonu’nda alınan belgeler. 

*** Bu belgelerin geçerliği ve puan karşılıkları sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  
**** Spor Masörlüğü belgesi: Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınan belge. 

 

Not: Değerlendirme tablosunda 3 farklı türde belge (Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili Belgeler, Sporcu Özgeçmişi 
İle İlgili Belgeler, Geçerliği Olan Diğer Belgeler) bulunmaktadır. Aynı türden birden fazla belgeye sahip olan 
adayların en üst puana sahip belgesi geçerli olacaktır. Farklı türden birden fazla belgeye sahip olan adayların tüm 
puanları toplanacaktır (Tablodan en fazla 100 puan alınabilir).  

Değerlendirme sonucunda Rekreasyon Bölümü öğrenci alımı ile ilgili branş dağılımlarına yönelik kontenjanlar 
aşağıda belirtilmiştir. Bu branşlar dışında kalan branşlarda herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. 

1. Futbol (en fazla 3 sporcu) 
2. Basketbol (en fazla 3 sporcu) 
3. Voleybol (en fazla 3 sporcu) 
4. Atletizm (en fazla 3 sporcu) 
5. Hentbol (en fazla 3 sporcu) 
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REKREASYON BÖLÜMÜ 

SPOR/SANAT ÖZGEÇMİŞ PUANI TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon bölümüne spor/sanat özgeçmiş puanları dikkate 

alınacaktır. Spor/sanat özgeçmiş puanı toplam puanın %90’lık dilimini oluşturacaktır. Spor özgeçmiş süresi 

vize edilmiş lisans süresine göre değerlendirilecektir. Özgeçmişe ilişkin diğer belgeler Tablo 9’da verildiği 

gibi puanlanacaktır. Aday tarafından ibraz edilen belgenin puanlama tablosunda hangi puana karşılık 

geldiği ilgili sınav komisyonu tarafından belirlenecektir. Aday tarafından ibraz edilen belgelerin doğruluğu, 

ilgili kurumlardan sorgulanacaktır. 

 

Antrenörlük belgelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Daire 

Başkanlığından alınmış olması gerekmektedir. Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık sertifikası ilgili THK 

genel sekreteri ve kursu düzenleyen uçuş eğitim müdürünün onayıyla geçerlik kazanacaktır. Liderlik 

belgesi, Herkes İçin Spor Federasyonu ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetki verdiği ilgili 

federasyonun genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla geçerlilik kazanacaktır. CMAS, RS ve Dingi 

belgesi, sualtı federasyonunun genel sekreteri parafı ve başkanının onayıyla geçerlilik kazanacaktır. Milli 

Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika soğuk damga ve ıslak imza ile geçerlik kazanacaktır. Spor Masörlüğü 

belgesi, Spor Eğitim Daire Başkanı’nın imzası ve genel müdürlük  onayıyla geçerlik kazanacaktır. 

 

Rekreasyon bölümü özel yetenek sınavı spor/sanat özgeçmişi ile ilgili olarak Tablo 9’da belirtilmeyen ve 

açıklamalarda yer almayan herhangi bir durumla karşılaşıldığında ‘Sınav Yürütme Komisyonu’ ibraz edilen 

belgenin geçerli olup olmayacağı ve geçerli olursa puan değerinin ne olacağı konusunda takdir hakkına 

sahiptir. İbraz edilen belgeler fotokopi ise her bir belgenin en az ilgili federasyonun genel sekreteri onaylı 

ve imzalı; amatör, bölgesel ve altyapı ligleri ise Tablo 9’da belirtilen kurumların onayıyla geçerli olacaktır. 

 


