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SporSporSporSpor BilimleriBilimleriBilimleriBilimleri BölümününBölümününBölümününBölümünün temeltemeltemeltemel amacı,amacı,amacı,amacı, üniversitelerinüniversitelerinüniversitelerinüniversitelerin misyonumisyonumisyonumisyonu gereğigereğigereğigereği evrenselevrenselevrenselevrensel

ölçütlerölçütlerölçütlerölçütler içerisindeiçerisindeiçerisindeiçerisinde bilimbilimbilimbilim temellerinetemellerinetemellerinetemellerine dayalıdayalıdayalıdayalı sporsporsporspor eğitiminieğitiminieğitiminieğitimini vermeyivermeyivermeyivermeyi

hedeflemektedirhedeflemektedirhedeflemektedirhedeflemektedir....

SporSporSporSpor BilimlerineBilimlerineBilimlerineBilimlerine alınanalınanalınanalınan veyaveyaveyaveya alınacakalınacakalınacakalınacak öğrencilerinöğrencilerinöğrencilerinöğrencilerin SporunSporunSporunSporun içindeniçindeniçindeniçinden gelmişgelmişgelmişgelmiş olmalarıolmalarıolmalarıolmaları ileileileile

antrenmanantrenmanantrenmanantrenman veveveve müsabakamüsabakamüsabakamüsabaka alanındaalanındaalanındaalanında yapmışyapmışyapmışyapmış olduklarıolduklarıolduklarıoldukları uygulamauygulamauygulamauygulama veveveve deneyimlerideneyimlerideneyimlerideneyimleri

bilimbilimbilimbilim boyutuboyutuboyutuboyutu ileileileile ilişkilendirerekilişkilendirerekilişkilendirerekilişkilendirerek kendilerinekendilerinekendilerinekendilerine veveveve gelecekgelecekgelecekgelecek nesillerenesillerenesillerenesillere aktarımlarıaktarımlarıaktarımlarıaktarımları

planlanmaktadırplanlanmaktadırplanlanmaktadırplanlanmaktadır....

SporSporSporSpor BilimleriBilimleriBilimleriBilimleri Bölümünde,Bölümünde,Bölümünde,Bölümünde, branşınabranşınabranşınabranşına özgünözgünözgünözgün çokçokçokçok yönlüyönlüyönlüyönlü veveveve detaylıdetaylıdetaylıdetaylı performansperformansperformansperformans analizianalizianalizianalizi

yapabilme,yapabilme,yapabilme,yapabilme, sayısallaştıraraksayısallaştıraraksayısallaştıraraksayısallaştırarak raporlaştırmaraporlaştırmaraporlaştırmaraporlaştırma,,,, zayıfzayıfzayıfzayıf veveveve güçlügüçlügüçlügüçlü yanlarıyanlarıyanlarıyanları belirleyerekbelirleyerekbelirleyerekbelirleyerek

sonuçlarsonuçlarsonuçlarsonuçlar çıkartarak,çıkartarak,çıkartarak,çıkartarak, antrenmanantrenmanantrenmanantrenman planplanplanplan veveveve programprogramprogramprogram stratejileristratejileristratejileristratejileri belirlemeyibelirlemeyibelirlemeyibelirlemeyi

amaçlanmaktadıramaçlanmaktadıramaçlanmaktadıramaçlanmaktadır....

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AMACISPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AMACISPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AMACISPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AMACI



Spor Bilimcisi; Spor Bilimcisi; Spor Bilimcisi; Spor Bilimcisi; Sporu bilimsel boyutta test edip Sporu bilimsel boyutta test edip Sporu bilimsel boyutta test edip Sporu bilimsel boyutta test edip 
matematiksel veriler üzerinden değerlendiren, matematiksel veriler üzerinden değerlendiren, matematiksel veriler üzerinden değerlendiren, matematiksel veriler üzerinden değerlendiren, 

sistematik olarak yorumlayan, uygulama sistematik olarak yorumlayan, uygulama sistematik olarak yorumlayan, uygulama sistematik olarak yorumlayan, uygulama 
stratejileri belirleyerek uygulayan veya stratejileri belirleyerek uygulayan veya stratejileri belirleyerek uygulayan veya stratejileri belirleyerek uygulayan veya 

uygulatan bilim insanlarıdır  uygulatan bilim insanlarıdır  uygulatan bilim insanlarıdır  uygulatan bilim insanlarıdır  (Kılınç 2010))(Kılınç 2010))(Kılınç 2010))(Kılınç 2010))



YÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMLERİYÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMLERİYÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMLERİYÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMLERİ



SPOR BILIMLERI MEZUNLARıMıZıN İSTIHDAM SPOR BILIMLERI MEZUNLARıMıZıN İSTIHDAM SPOR BILIMLERI MEZUNLARıMıZıN İSTIHDAM SPOR BILIMLERI MEZUNLARıMıZıN İSTIHDAM 
DURUMLARıDURUMLARıDURUMLARıDURUMLARı

Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri 

�Üniversitelere atanabilmektedirler (Okutman, Arş.Grv).

�04.07.2013 tarihi itibarı ile de KPSS sınavı ile ilk öğrencilerimiz
MEMUR olarak atanmışlardır.

�Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Sözleşmeli Antrenör olarak
çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

�Askeri Birimlere atananlar bulunmaktadır.

�Polis olarak atananlar bulunmaktadır.

�Özel sektörde Kondisyoner, Aerobik Step, Fiziksel Uygunluk
Antrenörlüğü, Performans Analizi yapanlar bulunmaktadır.

�Üniversitelerin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıklarına bağlı ve
Spor Hizmetleri alanında Eğitmen olarak çalışabilmektedirler.



ÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOT

SPORSPORSPORSPOR BİLİMLERİBİLİMLERİBİLİMLERİBİLİMLERİ MEZUNLARINAMEZUNLARINAMEZUNLARINAMEZUNLARINA BEDENBEDENBEDENBEDEN EĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİ VEVEVEVE SPORSPORSPORSPOR
ÖĞRETMENLİĞİÖĞRETMENLİĞİÖĞRETMENLİĞİÖĞRETMENLİĞİ HAKKIHAKKIHAKKIHAKKI VERİLMEMEKTEDİRVERİLMEMEKTEDİRVERİLMEMEKTEDİRVERİLMEMEKTEDİR (BEDEN(BEDEN(BEDEN(BEDEN
EĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİ VEVEVEVE SPORSPORSPORSPOR ÖĞRETMENLİĞİNİÖĞRETMENLİĞİNİÖĞRETMENLİĞİNİÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİHTERCİHTERCİHTERCİH EDENEDENEDENEDEN
ADAYLARINADAYLARINADAYLARINADAYLARIN BEDENBEDENBEDENBEDEN EĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİ VEVEVEVE SPORSPORSPORSPOR YÜKSEKOKULUYÜKSEKOKULUYÜKSEKOKULUYÜKSEKOKULU
VEYAVEYAVEYAVEYA YENİYENİYENİYENİ AÇILMAYAAÇILMAYAAÇILMAYAAÇILMAYA BAŞLAYANBAŞLAYANBAŞLAYANBAŞLAYAN SPORSPORSPORSPOR BİLİMLERİBİLİMLERİBİLİMLERİBİLİMLERİ
FAKÜLTELERİNİNFAKÜLTELERİNİNFAKÜLTELERİNİNFAKÜLTELERİNİN BEDENBEDENBEDENBEDEN EĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNEÖĞRETMENLİĞİNEÖĞRETMENLİĞİNEÖĞRETMENLİĞİNE
BAŞVURMALARIBAŞVURMALARIBAŞVURMALARIBAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİRGEREKMEKTEDİRGEREKMEKTEDİRGEREKMEKTEDİR....



BAŞVURU TARİHLERİ 

31 AĞUSTOS / 07 EYLÜL 2015

MilliMilliMilliMilli Sporcu,Sporcu,Sporcu,Sporcu, SüperSüperSüperSüper Lig,Lig,Lig,Lig, IIII.... Lig,Lig,Lig,Lig, IIIIIIII.... Lig,Lig,Lig,Lig, IIIIIIIIIIII.... Lig,Lig,Lig,Lig, Bölgesel/DeplasmanlıBölgesel/DeplasmanlıBölgesel/DeplasmanlıBölgesel/Deplasmanlı veveveve AmatörAmatörAmatörAmatör
LigLigLigLig (Süper(Süper(Süper(Süper Amatör,Amatör,Amatör,Amatör, IIII.... Amatör,Amatör,Amatör,Amatör, IIIIIIII.... amatör)amatör)amatör)amatör) veveveve ferdiferdiferdiferdi sporcularınsporcularınsporcularınsporcuların başvurularıbaşvurularıbaşvurularıbaşvuruları 31313131
AğustosAğustosAğustosAğustos //// 07070707 EylülEylülEylülEylül 2015201520152015 tarihleritarihleritarihleritarihleri arasındaarasındaarasındaarasında ((((mesaimesaimesaimesai saatlerisaatlerisaatlerisaatleri içerisindeiçerisindeiçerisindeiçerisinde))))
yapılacaktıryapılacaktıryapılacaktıryapılacaktır.... BaşvurularBaşvurularBaşvurularBaşvurular şahsenşahsenşahsenşahsen yapılacaktıryapılacaktıryapılacaktıryapılacaktır.... Posta,Posta,Posta,Posta, faksfaksfaksfaks vbvbvbvb.... ileileileile yapılanyapılanyapılanyapılan
başvurularbaşvurularbaşvurularbaşvurular kabulkabulkabulkabul edilmeyecektiredilmeyecektiredilmeyecektiredilmeyecektir....



BAŞVURU ADRESİBAŞVURU ADRESİBAŞVURU ADRESİBAŞVURU ADRESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor 
Bilimleri Bölümü Bilimleri Bölümü Bilimleri Bölümü Bilimleri Bölümü Atatürk Spor Salonu Doğu Kampusu Atatürk Spor Salonu Doğu Kampusu Atatürk Spor Salonu Doğu Kampusu Atatürk Spor Salonu Doğu Kampusu ISPARTAISPARTAISPARTAISPARTA

Tel: 0 246 2114753/*/Fax 0 246 2114788Tel: 0 246 2114753/*/Fax 0 246 2114788Tel: 0 246 2114753/*/Fax 0 246 2114788Tel: 0 246 2114753/*/Fax 0 246 2114788



BAŞVURU BRANŞLARIBAŞVURU BRANŞLARIBAŞVURU BRANŞLARIBAŞVURU BRANŞLARI

AtıcılıkAtıcılıkAtıcılıkAtıcılık,,,, AtletizmAtletizmAtletizmAtletizm,,,, BadmintonBadmintonBadmintonBadminton,,,, BisikletBisikletBisikletBisiklet,,,, BoksBoksBoksBoks,,,, CimnastikCimnastikCimnastikCimnastik,,,, EskrimEskrimEskrimEskrim,,,, HalterHalterHalterHalter,,,,
GüreşGüreşGüreşGüreş,,,, JudoJudoJudoJudo,,,, KayakKayakKayakKayak,,,, MasaMasaMasaMasa TenisiTenisiTenisiTenisi,,,, KarateKarateKarateKarate,,,, OkçulukOkçulukOkçulukOkçuluk,,,, TriatlonTriatlonTriatlonTriatlon,,,,
TaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondo,,,, TenisTenisTenisTenis,,,, SuSuSuSu SporlarıSporlarıSporlarıSporları ((((YüzmeYüzmeYüzmeYüzme,,,, DalmaDalmaDalmaDalma,,,, SenkronizeSenkronizeSenkronizeSenkronize YüzmeYüzmeYüzmeYüzme,,,,
SuSuSuSu Topu),Topu),Topu),Topu), BasketbolBasketbolBasketbolBasketbol,,,, FutbolFutbolFutbolFutbol,,,, HentbolHentbolHentbolHentbol,,,, VoleybolVoleybolVoleybolVoleybol....



ÖNEMLİ NOT
AŞAĞıDA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ÖN 

KAYıTLARA GELİNDİĞİNDE TAM OLMAK 
ZORUNDADıR. EKSİK VE ONAYSıZ BELGELERLE 

GELEN ADAYLARıN KAYıTLARı ALıNMAYACAKTıR.



BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELERBELGELERBELGELERBELGELER

1. 1. 1. 1. Lise mezunu olmak. Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi,Lise mezunu olmak. Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi,Lise mezunu olmak. Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi,Lise mezunu olmak. Lise diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi,

2. 2. 2. 2. 2015 YGS puanlarının herhangi birinden en az 2015 YGS puanlarının herhangi birinden en az 2015 YGS puanlarının herhangi birinden en az 2015 YGS puanlarının herhangi birinden en az 140 puan ve daha yukarı puan 140 puan ve daha yukarı puan 140 puan ve daha yukarı puan 140 puan ve daha yukarı puan almış almış almış almış 
olmak,  2015 YGS belgesinin bir (1) adet fotokopisiolmak,  2015 YGS belgesinin bir (1) adet fotokopisiolmak,  2015 YGS belgesinin bir (1) adet fotokopisiolmak,  2015 YGS belgesinin bir (1) adet fotokopisi

3. 3. 3. 3. Kulüp veya ferdi olarak en az Kulüp veya ferdi olarak en az Kulüp veya ferdi olarak en az Kulüp veya ferdi olarak en az 3 yıl lisanslı sporcu3 yıl lisanslı sporcu3 yıl lisanslı sporcu3 yıl lisanslı sporcu olmak. Spor İl müdürlüğü tarafından olmak. Spor İl müdürlüğü tarafından olmak. Spor İl müdürlüğü tarafından olmak. Spor İl müdürlüğü tarafından 
verilen belgede lisans bilgilerinde görülen branşlar dışında başvuru yapamaz.  Spor verilen belgede lisans bilgilerinde görülen branşlar dışında başvuru yapamaz.  Spor verilen belgede lisans bilgilerinde görülen branşlar dışında başvuru yapamaz.  Spor verilen belgede lisans bilgilerinde görülen branşlar dışında başvuru yapamaz.  Spor 
İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl müdürlüklerinden) “İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl müdürlüklerinden) “İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl müdürlüklerinden) “İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl müdürlüklerinden) “SPORCU BİLGİ FORMUSPORCU BİLGİ FORMUSPORCU BİLGİ FORMUSPORCU BİLGİ FORMU” alınacak ” alınacak ” alınacak ” alınacak 
ve Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından ve Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından ve Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından ve Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından 
onaylanacaktır (bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). onaylanacaktır (bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). onaylanacaktır (bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). onaylanacaktır (bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). Sporcu Bilgi Sporcu Bilgi Sporcu Bilgi Sporcu Bilgi 
Formu onaylı.Formu onaylı.Formu onaylı.Formu onaylı.



4. 4. 4. 4. Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır),Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır),Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır),Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır),

5. 5. 5. 5. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Millilik belgesinin Millilik belgesinin Millilik belgesinin Millilik belgesinin aslı,aslı,aslı,aslı,

6. 6. 6. 6. Ferdi veya takım sporlarında ulusal ve uluslararası derece yapmış sporcuların ilgili federasyon Ferdi veya takım sporlarında ulusal ve uluslararası derece yapmış sporcuların ilgili federasyon Ferdi veya takım sporlarında ulusal ve uluslararası derece yapmış sporcuların ilgili federasyon Ferdi veya takım sporlarında ulusal ve uluslararası derece yapmış sporcuların ilgili federasyon 
onaylı belgeleri (dereceleri gösteren), 1 adet belgenin aslı.onaylı belgeleri (dereceleri gösteren), 1 adet belgenin aslı.onaylı belgeleri (dereceleri gösteren), 1 adet belgenin aslı.onaylı belgeleri (dereceleri gösteren), 1 adet belgenin aslı.

7. 7. 7. 7. Takım / Ferdi sporlarında İlgili Federasyondan, oynadığı veya katıldığı Takım / Ferdi sporlarında İlgili Federasyondan, oynadığı veya katıldığı Takım / Ferdi sporlarında İlgili Federasyondan, oynadığı veya katıldığı Takım / Ferdi sporlarında İlgili Federasyondan, oynadığı veya katıldığı maç/müsabaka maç/müsabaka maç/müsabaka maç/müsabaka 
kağıtlarının/ Yarışma Sonuç Belgesi kağıtlarının/ Yarışma Sonuç Belgesi kağıtlarının/ Yarışma Sonuç Belgesi kağıtlarının/ Yarışma Sonuç Belgesi Federasyon veya Spor İl Müdürlüğünce aslı  yada aslı gibi Federasyon veya Spor İl Müdürlüğünce aslı  yada aslı gibi Federasyon veya Spor İl Müdürlüğünce aslı  yada aslı gibi Federasyon veya Spor İl Müdürlüğünce aslı  yada aslı gibi 
onaylı olması gerekmektedir.  Okul takımları ile Yurt dışı müsabakalara katılmış olanlar Yurt onaylı olması gerekmektedir.  Okul takımları ile Yurt dışı müsabakalara katılmış olanlar Yurt onaylı olması gerekmektedir.  Okul takımları ile Yurt dışı müsabakalara katılmış olanlar Yurt onaylı olması gerekmektedir.  Okul takımları ile Yurt dışı müsabakalara katılmış olanlar Yurt 
Dışı kafile listesi onaylı olacaktır.Dışı kafile listesi onaylı olacaktır.Dışı kafile listesi onaylı olacaktır.Dışı kafile listesi onaylı olacaktır.

8. 8. 8. 8. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt 
yaptıramazlar. yaptıramazlar. yaptıramazlar. yaptıramazlar. 

9. Sağlık Raporu (9. Sağlık Raporu (9. Sağlık Raporu (9. Sağlık Raporu (Raporda Vücut sakatlığı, özürü “omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, Raporda Vücut sakatlığı, özürü “omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, Raporda Vücut sakatlığı, özürü “omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, Raporda Vücut sakatlığı, özürü “omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, 
pelteklik, kekemelik” gibi engelinin bulunmadığına dair her hangi pelteklik, kekemelik” gibi engelinin bulunmadığına dair her hangi pelteklik, kekemelik” gibi engelinin bulunmadığına dair her hangi pelteklik, kekemelik” gibi engelinin bulunmadığına dair her hangi bir sağlık kurumundan bir sağlık kurumundan bir sağlık kurumundan bir sağlık kurumundan 
alınabilir alınabilir alınabilir alınabilir (Sağlık Ocakları, Aile Hekimliği vb.) (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik (Sağlık Ocakları, Aile Hekimliği vb.) (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik (Sağlık Ocakları, Aile Hekimliği vb.) (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik (Sağlık Ocakları, Aile Hekimliği vb.) (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya 48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya 48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya 48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya 
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (omurga bozuklukları, aşırı akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (omurga bozuklukları, aşırı akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (omurga bozuklukları, aşırı akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (omurga bozuklukları, aşırı 
kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs.) engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs.) engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs.) engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs.) engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar 
ön kayıt için başvuramazlar).ön kayıt için başvuramazlar).ön kayıt için başvuramazlar).ön kayıt için başvuramazlar).

10. 10. 10. 10. ÖN KAYIT BİLGİ FORMU kayıt masasında aday tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ÖN KAYIT BİLGİ FORMU kayıt masasında aday tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ÖN KAYIT BİLGİ FORMU kayıt masasında aday tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ÖN KAYIT BİLGİ FORMU kayıt masasında aday tarafından verilen bilgiler doğrultusunda 
doldurulacaktır. doldurulacaktır. doldurulacaktır. doldurulacaktır. 



ÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOT
ADAYADAYADAYADAY TARAFINDANTARAFINDANTARAFINDANTARAFINDAN VERİLENVERİLENVERİLENVERİLEN BİLGİLERDEBİLGİLERDEBİLGİLERDEBİLGİLERDE YANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTE

BELGEBELGEBELGEBELGE VBVBVBVB.... VERİLMESİVERİLMESİVERİLMESİVERİLMESİ VEVEVEVE TESPİTTESPİTTESPİTTESPİT EDİLMESİEDİLMESİEDİLMESİEDİLMESİ
DURUMUNDADURUMUNDADURUMUNDADURUMUNDA ADAYADAYADAYADAY HAKKINDAHAKKINDAHAKKINDAHAKKINDA TÜMTÜMTÜMTÜM YASALYASALYASALYASAL İŞLEMLERİŞLEMLERİŞLEMLERİŞLEMLER
YAPILACAKYAPILACAKYAPILACAKYAPILACAK OLUPOLUPOLUPOLUP DİĞERDİĞERDİĞERDİĞER ADAYLARINDAADAYLARINDAADAYLARINDAADAYLARINDA
MAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNE SEBEPSEBEPSEBEPSEBEP OLMASINDANOLMASINDANOLMASINDANOLMASINDAN DOLAYIDADOLAYIDADOLAYIDADOLAYIDA TÜMTÜMTÜMTÜM
ZARARLARIZARARLARIZARARLARIZARARLARI KABULKABULKABULKABUL ETMİŞETMİŞETMİŞETMİŞ OLACAKTIROLACAKTIROLACAKTIROLACAKTIR....



ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Spor Bilimleri bölümünün;Spor Bilimleri bölümünün;Spor Bilimleri bölümünün;Spor Bilimleri bölümünün;

I. öğretim  I. öğretim  I. öğretim  I. öğretim  40404040 kontenjankontenjankontenjankontenjan

II. öğretim II. öğretim II. öğretim II. öğretim 40404040 kontenjan,  olmak üzere toplam kontenjan,  olmak üzere toplam kontenjan,  olmak üzere toplam kontenjan,  olmak üzere toplam 80808080 kontenjanı kontenjanı kontenjanı kontenjanı 
bulunmaktadır. bulunmaktadır. bulunmaktadır. bulunmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: ÖNEMLİ NOT: ÖNEMLİ NOT: ÖNEMLİ NOT: SINAV KOMİSYONU SINAV KOMİSYONU SINAV KOMİSYONU SINAV KOMİSYONU BAŞVURULARABAŞVURULARABAŞVURULARABAŞVURULARA GÖRE BRANŞ GÖRE BRANŞ GÖRE BRANŞ GÖRE BRANŞ 
KONTENJAN DAĞILIMINLARINI YAPACAKTIR. KONTENJAN DAĞILIMINLARINI YAPACAKTIR. KONTENJAN DAĞILIMINLARINI YAPACAKTIR. KONTENJAN DAĞILIMINLARINI YAPACAKTIR. 

**FUTBOL BRANŞINDA LİG STATÜSÜNE GÖRE KENDİ İÇERİSİNDE **FUTBOL BRANŞINDA LİG STATÜSÜNE GÖRE KENDİ İÇERİSİNDE **FUTBOL BRANŞINDA LİG STATÜSÜNE GÖRE KENDİ İÇERİSİNDE **FUTBOL BRANŞINDA LİG STATÜSÜNE GÖRE KENDİ İÇERİSİNDE 
KONTENJANLARI BELİRLENECEKTİR. KONTENJANLARI BELİRLENECEKTİR. KONTENJANLARI BELİRLENECEKTİR. KONTENJANLARI BELİRLENECEKTİR. 



2008200820082008----2015 yılları arasında 2015 yılları arasında 2015 yılları arasında 2015 yılları arasında MilliMilliMilliMilli olmuş sporcuların puan dağılımları. olmuş sporcuların puan dağılımları. olmuş sporcuların puan dağılımları. olmuş sporcuların puan dağılımları. 

Olimpiyatlara katılmış olmak (Olimpiyatlara katılmış olmak (Olimpiyatlara katılmış olmak (Olimpiyatlara katılmış olmak (100 puan100 puan100 puan100 puan), ), ), ), 

Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (95 puan95 puan95 puan95 puan), ), ), ), 

Avrupa Şampiyonası katılmış olmak (Avrupa Şampiyonası katılmış olmak (Avrupa Şampiyonası katılmış olmak (Avrupa Şampiyonası katılmış olmak (90 puan90 puan90 puan90 puan), ), ), ), 

Avrupa Oyunlarına katılmış olmak (Avrupa Oyunlarına katılmış olmak (Avrupa Oyunlarına katılmış olmak (Avrupa Oyunlarına katılmış olmak (85 puan85 puan85 puan85 puan),),),),

Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak (Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak (Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak (Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak (81 puan81 puan81 puan81 puan).).).).

Ferdi veya takım olarak okul veya kulüp bazında Ferdi veya takım olarak okul veya kulüp bazında Ferdi veya takım olarak okul veya kulüp bazında Ferdi veya takım olarak okul veya kulüp bazında yukarıdaki organizasyonlar içerisinde yukarıdaki organizasyonlar içerisinde yukarıdaki organizasyonlar içerisinde yukarıdaki organizasyonlar içerisinde 
hangi düzeyde temsil etmiş ise hangi düzeyde temsil etmiş ise hangi düzeyde temsil etmiş ise hangi düzeyde temsil etmiş ise onun karşılığındaki puanı alacaktır.onun karşılığındaki puanı alacaktır.onun karşılığındaki puanı alacaktır.onun karşılığındaki puanı alacaktır.

Özel Uluslararası turnuvalara katılarak alınan ve 2008Özel Uluslararası turnuvalara katılarak alınan ve 2008Özel Uluslararası turnuvalara katılarak alınan ve 2008Özel Uluslararası turnuvalara katılarak alınan ve 2008----2015 yılları arasında 2015 yılları arasında 2015 yılları arasında 2015 yılları arasında hiçbir ulusal hiçbir ulusal hiçbir ulusal hiçbir ulusal 
derece yapmamış ve C sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip sporcular, bu statüde derece yapmamış ve C sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip sporcular, bu statüde derece yapmamış ve C sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip sporcular, bu statüde derece yapmamış ve C sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip sporcular, bu statüde 
değerlendirilmez. değerlendirilmez. değerlendirilmez. değerlendirilmez. Bu sporcular spor yapmış oldukları kulüp statüsünde veya ferdi Bu sporcular spor yapmış oldukları kulüp statüsünde veya ferdi Bu sporcular spor yapmış oldukları kulüp statüsünde veya ferdi Bu sporcular spor yapmış oldukları kulüp statüsünde veya ferdi 
ulusal başarılarına göre değerlendirilir.   ulusal başarılarına göre değerlendirilir.   ulusal başarılarına göre değerlendirilir.   ulusal başarılarına göre değerlendirilir.   

Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği (aşağıda Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği (aşağıda Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği (aşağıda Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği (aşağıda 
belirtilen) formüle göre yerleştirileceklerdir. Yeterli milli sporcunun başvurusu olmadığı belirtilen) formüle göre yerleştirileceklerdir. Yeterli milli sporcunun başvurusu olmadığı belirtilen) formüle göre yerleştirileceklerdir. Yeterli milli sporcunun başvurusu olmadığı belirtilen) formüle göre yerleştirileceklerdir. Yeterli milli sporcunun başvurusu olmadığı 
ve kontenjanların dolmaması durumunda b maddesi uygulanır. ve kontenjanların dolmaması durumunda b maddesi uygulanır. ve kontenjanların dolmaması durumunda b maddesi uygulanır. ve kontenjanların dolmaması durumunda b maddesi uygulanır. 



Süper Lig ve I. Ligde Süper Lig ve I. Ligde Süper Lig ve I. Ligde Süper Lig ve I. Ligde yer alan sporculara yer alan sporculara yer alan sporculara yer alan sporculara 71717171----80 arası puan  80 arası puan  80 arası puan  80 arası puan  verilecektir. Takım verilecektir. Takım verilecektir. Takım verilecektir. Takım 
sporlarında puanlamada 3 yıl sporculuğundan sonraki her yıl sporculuğu için +1 sporlarında puanlamada 3 yıl sporculuğundan sonraki her yıl sporculuğu için +1 sporlarında puanlamada 3 yıl sporculuğundan sonraki her yıl sporculuğu için +1 sporlarında puanlamada 3 yıl sporculuğundan sonraki her yıl sporculuğu için +1 
puan verilir. Örneğin 7 yıl sporculuğu olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 71 puan, ek puan verilir. Örneğin 7 yıl sporculuğu olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 71 puan, ek puan verilir. Örneğin 7 yıl sporculuğu olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 71 puan, ek puan verilir. Örneğin 7 yıl sporculuğu olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 71 puan, ek 
4 yıl oynadığı için +4 puan alarak, toplam 75 puan şeklinde değerlendirilecektir. 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak, toplam 75 puan şeklinde değerlendirilecektir. 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak, toplam 75 puan şeklinde değerlendirilecektir. 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak, toplam 75 puan şeklinde değerlendirilecektir. 
Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 80 puan ile sınırlandırılmıştır. Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 80 puan ile sınırlandırılmıştır. Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 80 puan ile sınırlandırılmıştır. Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 80 puan ile sınırlandırılmıştır. 

Süper lig ve I. lig Süper lig ve I. lig Süper lig ve I. lig Süper lig ve I. lig sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim 
Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül 
uygulanacaktır. Yeterli Süper Lig ve I. Lig sporcu başvurusu olmaması ve uygulanacaktır. Yeterli Süper Lig ve I. Lig sporcu başvurusu olmaması ve uygulanacaktır. Yeterli Süper Lig ve I. Lig sporcu başvurusu olmaması ve uygulanacaktır. Yeterli Süper Lig ve I. Lig sporcu başvurusu olmaması ve 
kontenjanların dolmaması durumunda c maddesi uygulanır. Futbol branşından kontenjanların dolmaması durumunda c maddesi uygulanır. Futbol branşından kontenjanların dolmaması durumunda c maddesi uygulanır. Futbol branşından kontenjanların dolmaması durumunda c maddesi uygulanır. Futbol branşından 
beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar 
esnasında ibraz etmeli)esnasında ibraz etmeli)esnasında ibraz etmeli)esnasında ibraz etmeli)

Ferdi Sporcularda da 2008Ferdi Sporcularda da 2008Ferdi Sporcularda da 2008Ferdi Sporcularda da 2008----2015 yılları arasında ulusal derece yapmış olanlar için,2015 yılları arasında ulusal derece yapmış olanlar için,2015 yılları arasında ulusal derece yapmış olanlar için,2015 yılları arasında ulusal derece yapmış olanlar için,

1’ncilik elde edenler    1’ncilik elde edenler    1’ncilik elde edenler    1’ncilik elde edenler    80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 

2’ncilik elde edenler    2’ncilik elde edenler    2’ncilik elde edenler    2’ncilik elde edenler    78 puan78 puan78 puan78 puan

3’ncülük elde edenler  3’ncülük elde edenler  3’ncülük elde edenler  3’ncülük elde edenler  76 puan76 puan76 puan76 puan

4’ncülük elde edenler  4’ncülük elde edenler  4’ncülük elde edenler  4’ncülük elde edenler  74 puan74 puan74 puan74 puan

5’ncilik elde edenler    5’ncilik elde edenler    5’ncilik elde edenler    5’ncilik elde edenler    72 puan72 puan72 puan72 puan



Takım Sporlarından II. liglerde yer alan Takım Sporlarından II. liglerde yer alan Takım Sporlarından II. liglerde yer alan Takım Sporlarından II. liglerde yer alan (Bayan Futbol Takımı oyuncuları bu (Bayan Futbol Takımı oyuncuları bu (Bayan Futbol Takımı oyuncuları bu (Bayan Futbol Takımı oyuncuları bu 
kategoride değerlendirilecektir) sporculara kategoride değerlendirilecektir) sporculara kategoride değerlendirilecektir) sporculara kategoride değerlendirilecektir) sporculara 61616161----70 arası puan 70 arası puan 70 arası puan 70 arası puan verilecektir. verilecektir. verilecektir. verilecektir. 
Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. 
Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 61 puan, ek 4 yıl oynadığı Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 61 puan, ek 4 yıl oynadığı Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 61 puan, ek 4 yıl oynadığı Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 61 puan, ek 4 yıl oynadığı 
için +4 puan alarak toplam 65 puan şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi için +4 puan alarak toplam 65 puan şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi için +4 puan alarak toplam 65 puan şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi için +4 puan alarak toplam 65 puan şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi 
sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi formuna sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi formuna sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi formuna sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi formuna 
eklenmiş başarı belgeleri)  komisyon tarafından değerlendirme yapılarak eklenmiş başarı belgeleri)  komisyon tarafından değerlendirme yapılarak eklenmiş başarı belgeleri)  komisyon tarafından değerlendirme yapılarak eklenmiş başarı belgeleri)  komisyon tarafından değerlendirme yapılarak 
puan verilir. puan verilir. puan verilir. puan verilir. Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 70 puan ile Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 70 puan ile Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 70 puan ile Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 70 puan ile 
sınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştır. . . . 

II. lig sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim II. lig sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim II. lig sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim II. lig sporcuları kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim 
Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen 
formül uygulanacaktır. Yeterli II. lig sporcusu ve ferdi sporcu başvurusu formül uygulanacaktır. Yeterli II. lig sporcusu ve ferdi sporcu başvurusu formül uygulanacaktır. Yeterli II. lig sporcusu ve ferdi sporcu başvurusu formül uygulanacaktır. Yeterli II. lig sporcusu ve ferdi sporcu başvurusu 
olmadığı ve kontenjanların dolmaması durumunda d maddesi uygulanır. olmadığı ve kontenjanların dolmaması durumunda d maddesi uygulanır. olmadığı ve kontenjanların dolmaması durumunda d maddesi uygulanır. olmadığı ve kontenjanların dolmaması durumunda d maddesi uygulanır. 
Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması 
gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)



Takım Sporları III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig Takım Sporları III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig Takım Sporları III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig Takım Sporları III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcularına sporcularına sporcularına sporcularına 51515151----60 arası 60 arası 60 arası 60 arası 
puanpuanpuanpuan verilecektir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için verilecektir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için verilecektir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için verilecektir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için 
+1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 51 puan, ek +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 51 puan, ek +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 51 puan, ek +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 51 puan, ek 
4 yıl oynadığı için +4 puan alarak ve toplam 55 puan şeklinde 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak ve toplam 55 puan şeklinde 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak ve toplam 55 puan şeklinde 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak ve toplam 55 puan şeklinde 
değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre 
(sporcu bilgi formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından (sporcu bilgi formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından (sporcu bilgi formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından (sporcu bilgi formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından 
değerlendirme yapılarak puan verilir. değerlendirme yapılarak puan verilir. değerlendirme yapılarak puan verilir. değerlendirme yapılarak puan verilir. Bu statüdeki sporcunun en üst Bu statüdeki sporcunun en üst Bu statüdeki sporcunun en üst Bu statüdeki sporcunun en üst 
alabileceği puan 60 puan ile sınırlandırılmıştıralabileceği puan 60 puan ile sınırlandırılmıştıralabileceği puan 60 puan ile sınırlandırılmıştıralabileceği puan 60 puan ile sınırlandırılmıştır. . . . 

Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği 
formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır. formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır. formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır. formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır. 
Yeterli III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcu ve ferdi sporcu Yeterli III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcu ve ferdi sporcu Yeterli III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcu ve ferdi sporcu Yeterli III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcu ve ferdi sporcu 
başvurusu olmaması ve kontenjanların dolmaması durumunda e maddesi başvurusu olmaması ve kontenjanların dolmaması durumunda e maddesi başvurusu olmaması ve kontenjanların dolmaması durumunda e maddesi başvurusu olmaması ve kontenjanların dolmaması durumunda e maddesi 
uygulanır. Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş uygulanır. Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş uygulanır. Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş uygulanır. Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş 
olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).



TakımTakımTakımTakım veveveve FerdiFerdiFerdiFerdi Sporlarda,Sporlarda,Sporlarda,Sporlarda, amatöramatöramatöramatör liglerdekiliglerdekiliglerdekiliglerdeki (Süper(Süper(Süper(Süper Amatör,Amatör,Amatör,Amatör, IIII.... Amatör,Amatör,Amatör,Amatör, IIIIIIII....
Amatör)Amatör)Amatör)Amatör) sporcularasporcularasporcularasporculara veveveve ferdiferdiferdiferdi sporlardasporlardasporlardasporlarda yarışmalarayarışmalarayarışmalarayarışmalara katılanlarakatılanlarakatılanlarakatılanlara 41414141 ileileileile 50505050
arasıarasıarasıarası puanpuanpuanpuan verilecektirverilecektirverilecektirverilecektir.... BuBuBuBu puanlamapuanlamapuanlamapuanlama da,da,da,da, 3333 yıldanyıldanyıldanyıldan sonrakisonrakisonrakisonraki herherherher yılyılyılyıl
sporculuğusporculuğusporculuğusporculuğu içiniçiniçiniçin ++++1111 puanpuanpuanpuan verilirverilirverilirverilir.... ÖrneğinÖrneğinÖrneğinÖrneğin 7777 yılyılyılyıl faalfaalfaalfaal olanolanolanolan birbirbirbir sporcuyasporcuyasporcuyasporcuya 3333 yılyılyılyıl
karşılığıkarşılığıkarşılığıkarşılığı 41414141 puan,puan,puan,puan, ekekekek 4444 yılyılyılyıl oynadığıoynadığıoynadığıoynadığı içiniçiniçiniçin ++++4444 puanpuanpuanpuan alarakalarakalarakalarak toplamtoplamtoplamtoplam 45454545 puanpuanpuanpuan
şeklindeşeklindeşeklindeşeklinde değerlendirilecektirdeğerlendirilecektirdeğerlendirilecektirdeğerlendirilecektir.... BuBuBuBu statüdekistatüdekistatüdekistatüdeki sporcununsporcununsporcununsporcunun enenenen üstüstüstüst alabileceğialabileceğialabileceğialabileceği
puanpuanpuanpuan 50505050 puanpuanpuanpuan ileileileile sınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştırsınırlandırılmıştır.... FerdiFerdiFerdiFerdi sporlardansporlardansporlardansporlardan kulüplerdekulüplerdekulüplerdekulüplerde yaptığıyaptığıyaptığıyaptığı
derecelerederecelerederecelerederecelere göregöregöregöre (sporcu(sporcu(sporcu(sporcu bilgibilgibilgibilgi formunaformunaformunaformuna eklenmişeklenmişeklenmişeklenmiş başarıbaşarıbaşarıbaşarı belgeleri)belgeleri)belgeleri)belgeleri)
komisyonkomisyonkomisyonkomisyon tarafındantarafındantarafındantarafından değerlendirmedeğerlendirmedeğerlendirmedeğerlendirme yapılarakyapılarakyapılarakyapılarak puanpuanpuanpuan verilirverilirverilirverilir veveveve kendikendikendikendi
içlerindeiçlerindeiçlerindeiçlerinde hesaplamahesaplamahesaplamahesaplama yapılarakyapılarakyapılarakyapılarak YüksekYüksekYüksekYüksek ÖğretimÖğretimÖğretimÖğretim KurumununKurumununKurumununKurumunun verdiğiverdiğiverdiğiverdiği
formüleformüleformüleformüle göregöregöregöre yerleştirileceklerdiryerleştirileceklerdiryerleştirileceklerdiryerleştirileceklerdir.... AşağıdaAşağıdaAşağıdaAşağıda belirtilenbelirtilenbelirtilenbelirtilen formülformülformülformül
uygulanacaktıruygulanacaktıruygulanacaktıruygulanacaktır.... FutbolFutbolFutbolFutbol branşındanbranşındanbranşındanbranşından beyanbeyanbeyanbeyan ettiğiettiğiettiğiettiği ligligliglig statüsündestatüsündestatüsündestatüsünde kadroyakadroyakadroyakadroya
girmişgirmişgirmişgirmiş olmasıolmasıolmasıolması gerekmektedirgerekmektedirgerekmektedirgerekmektedir (Kayıtlar(Kayıtlar(Kayıtlar(Kayıtlar esnasındaesnasındaesnasındaesnasında ibrazibrazibrazibraz etmeli)etmeli)etmeli)etmeli)



HESAPLAMAHESAPLAMAHESAPLAMAHESAPLAMA

�Tüm hesaplama ve yerleştirmede Yüksek Öğretim
Kurumu’nun (YÖK) vermiş olduğu formüller kullanılır.
�Her adaya yukarıda belirtilen kriterlere göre özel
yetenek sınav puanı (ÖYSP) verilecektir. Örneğin milli bir
sporcu ise bu adayın özel yetenek sınav puanı 100 (tam
puan) olarak belirlenir. Sonra tüm adaylar için aşağıdaki
(BİRİNCİ FORMÜL) kullanılarak ÖYSP-SP belirlenerek
daha sonra (İKİNCİ FORMÜL) kullanılarak yerleştirme
yapılacaktır.



BİRİNCİ BİRİNCİ BİRİNCİ BİRİNCİ FORMÜLFORMÜLFORMÜLFORMÜL



İKİNCİ İKİNCİ İKİNCİ İKİNCİ FORMÜLFORMÜLFORMÜLFORMÜL

Aday aynı alandan geliyorsaAday aynı alandan geliyorsaAday aynı alandan geliyorsaAday aynı alandan geliyorsa; Örneğin; Spor alanından, ; Örneğin; Spor alanından, ; Örneğin; Spor alanından, ; Örneğin; Spor alanından, 

YP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSP----SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS––––P ) + (0,03 x OBP) P ) + (0,03 x OBP) P ) + (0,03 x OBP) P ) + (0,03 x OBP) 

Aday diğer alanlardan geliyorsaAday diğer alanlardan geliyorsaAday diğer alanlardan geliyorsaAday diğer alanlardan geliyorsa; ; ; ; 

YP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSPYP = ( 1,17 x ÖYSP––––SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGSSP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS––––P ) P ) P ) P ) 

** AOBP** AOBP** AOBP** AOBP----SÖZ, AOBPSÖZ, AOBPSÖZ, AOBPSÖZ, AOBP----SAY, AOBPSAY, AOBPSAY, AOBPSAY, AOBP----AE puanlarından en yüksek olanı,AE puanlarından en yüksek olanı,AE puanlarından en yüksek olanı,AE puanlarından en yüksek olanı,

*** YGS*** YGS*** YGS*** YGS----1, YGS1, YGS1, YGS1, YGS----2, YGS2, YGS2, YGS2, YGS----3,YGS3,YGS3,YGS3,YGS----4,YGS4,YGS4,YGS4,YGS----5 veya YGS5 veya YGS5 veya YGS5 veya YGS----6 puanlarından en yüksek olanı 6 puanlarından en yüksek olanı 6 puanlarından en yüksek olanı 6 puanlarından en yüksek olanı 
hesaplamaya alınacaktır.hesaplamaya alınacaktır.hesaplamaya alınacaktır.hesaplamaya alınacaktır.



ÖNEMLİ ÖNEMLİ ÖNEMLİ ÖNEMLİ NOTNOTNOTNOT
2014 YILINDA HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA  2014 YILINDA HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA  2014 YILINDA HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA  2014 YILINDA HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA  
KAYIT YAPTIRMIŞ ADAYLAR, KAYIT YAPTIRDIĞI OKULUN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRMIŞ ADAYLAR, KAYIT YAPTIRDIĞI OKULUN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRMIŞ ADAYLAR, KAYIT YAPTIRDIĞI OKULUN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRMIŞ ADAYLAR, KAYIT YAPTIRDIĞI OKULUN ÖĞRENCİ 

KİMLİK BELGESİNİ VEYA ÖĞRENCİ BELGESİNİ ÖNKAYITLAR KİMLİK BELGESİNİ VEYA ÖĞRENCİ BELGESİNİ ÖNKAYITLAR KİMLİK BELGESİNİ VEYA ÖĞRENCİ BELGESİNİ ÖNKAYITLAR KİMLİK BELGESİNİ VEYA ÖĞRENCİ BELGESİNİ ÖNKAYITLAR 
ESNASINDA İBRAZ  ETMESİ GEREKMEKTEDİR.ESNASINDA İBRAZ  ETMESİ GEREKMEKTEDİR.ESNASINDA İBRAZ  ETMESİ GEREKMEKTEDİR.ESNASINDA İBRAZ  ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

2014201420142014----ÖSYS'de,ÖSYS'de,ÖSYS'de,ÖSYS'de, YGS/LYSYGS/LYSYGS/LYSYGS/LYS puanıpuanıpuanıpuanı veyaveyaveyaveya özelözelözelözel yetenekyetenekyetenekyetenek sınavısınavısınavısınavı sonucusonucusonucusonucu ileileileile
örgünörgünörgünörgün yükseköğretimyükseköğretimyükseköğretimyükseköğretim programınaprogramınaprogramınaprogramına yerleştirilmişyerleştirilmişyerleştirilmişyerleştirilmiş adaylarınadaylarınadaylarınadayların
ortaöğretimortaöğretimortaöğretimortaöğretim başarıbaşarıbaşarıbaşarı puanlarıpuanlarıpuanlarıpuanları ileileileile ilgiliilgiliilgiliilgili katsayılarıkatsayılarıkatsayılarıkatsayıları yarıyayarıyayarıyayarıya
düşürülecektirdüşürülecektirdüşürülecektirdüşürülecektir.... BuBuBuBu kural,kural,kural,kural, açıkaçıkaçıkaçık öğretimöğretimöğretimöğretim programlarıprogramlarıprogramlarıprogramları içiniçiniçiniçin dededede
uygulanacaktıruygulanacaktıruygulanacaktıruygulanacaktır.... 2014201420142014----ÖSYS'de,ÖSYS'de,ÖSYS'de,ÖSYS'de, sınavsızsınavsızsınavsızsınavsız geçişgeçişgeçişgeçiş hakkıhakkıhakkıhakkı ileileileile meslekmeslekmeslekmeslek
yüksekokullarıyüksekokullarıyüksekokullarıyüksekokulları veyaveyaveyaveya açıkaçıkaçıkaçık öğretimöğretimöğretimöğretim önönönön lisanslisanslisanslisans programlarınaprogramlarınaprogramlarınaprogramlarına
yerleştirilenyerleştirilenyerleştirilenyerleştirilen adaylaraadaylaraadaylaraadaylara bubububu kuralkuralkuralkural uygulanmayacaktıruygulanmayacaktıruygulanmayacaktıruygulanmayacaktır ((((2015201520152015 ÖSYMÖSYMÖSYMÖSYM
Kılavuzu)Kılavuzu)Kılavuzu)Kılavuzu)....



SINAV SONUÇLARI VE İLAN TARİHSINAV SONUÇLARI VE İLAN TARİHSINAV SONUÇLARI VE İLAN TARİHSINAV SONUÇLARI VE İLAN TARİH

KayıtlarKayıtlarKayıtlarKayıtlar bittiktenbittiktenbittiktenbittikten sonrasonrasonrasonra adaylarınadaylarınadaylarınadayların vermişvermişvermişvermiş olduğuolduğuolduğuolduğu evraklarevraklarevraklarevraklar
incelenecektirincelenecektirincelenecektirincelenecektir.... EksikEksikEksikEksik veyaveyaveyaveya Yanlış/SahteYanlış/SahteYanlış/SahteYanlış/Sahte belgebelgebelgebelge vereninvereninvereninverenin
başvurusubaşvurusubaşvurusubaşvurusu iptaliptaliptaliptal edilecekedilecekedilecekedilecek veveveve hakkındahakkındahakkındahakkında yasalyasalyasalyasal işlemişlemişlemişlem
başlatılacaktırbaşlatılacaktırbaşlatılacaktırbaşlatılacaktır....

10101010 EYLÜLEYLÜLEYLÜLEYLÜL 2015201520152015 tarihitarihitarihitarihi saatsaatsaatsaat 15151515....00000000 dendendenden sonrasonrasonrasonra SüleymanSüleymanSüleymanSüleyman

DemirelDemirelDemirelDemirel ÜniversitesiÜniversitesiÜniversitesiÜniversitesi WebWebWebWeb adresindeadresindeadresindeadresinde ((((wwwwwwwwwwww....sdusdusdusdu....eduedueduedu....trtrtrtr)))) veveveve SporSporSporSpor
BilimleriBilimleriBilimleriBilimleri PanosundaPanosundaPanosundaPanosunda (Atatürk(Atatürk(Atatürk(Atatürk SporSporSporSpor Salonu)Salonu)Salonu)Salonu) ilanilanilanilan edilecektiredilecektiredilecektiredilecektir....



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE 
İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabına (TR06 0001 0001 Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabına (TR06 0001 0001 Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabına (TR06 0001 0001 Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabına (TR06 0001 0001 
3244 8078 9657 23) 100 TL yatırmaları gerekmektedir. İtirazın 3244 8078 9657 23) 100 TL yatırmaları gerekmektedir. İtirazın 3244 8078 9657 23) 100 TL yatırmaları gerekmektedir. İtirazın 3244 8078 9657 23) 100 TL yatırmaları gerekmektedir. İtirazın 
11 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri 11 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri 11 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri 11 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri 
Fakültesine dilekçe ve banka dekontu ile Sınav Komisyonuna Fakültesine dilekçe ve banka dekontu ile Sınav Komisyonuna Fakültesine dilekçe ve banka dekontu ile Sınav Komisyonuna Fakültesine dilekçe ve banka dekontu ile Sınav Komisyonuna 
yazılı olarak yapılması gerekir. yazılı olarak yapılması gerekir. yazılı olarak yapılması gerekir. yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara Zamanında yapılmayan itirazlara Zamanında yapılmayan itirazlara Zamanında yapılmayan itirazlara 
ait dilekçeler dikkate alınmaz. ait dilekçeler dikkate alınmaz. ait dilekçeler dikkate alınmaz. ait dilekçeler dikkate alınmaz. 



KAYIT KAYIT KAYIT KAYIT 
11111111----14 EYLÜL 201514 EYLÜL 201514 EYLÜL 201514 EYLÜL 2015 I. Öğretim kayıtları I. Öğretim kayıtları I. Öğretim kayıtları I. Öğretim kayıtları 

15151515----16161616---- EYLÜL 2015EYLÜL 2015EYLÜL 2015EYLÜL 2015 II. Öğretim kayıtları, II. Öğretim kayıtları, II. Öğretim kayıtları, II. Öğretim kayıtları, 

17 EYLÜL 2015 17 EYLÜL 2015 17 EYLÜL 2015 17 EYLÜL 2015 Kayıt yaptırmayan ve kayıt sildirenin yerine kayıt hakkı kazanan yedeklerin Kayıt yaptırmayan ve kayıt sildirenin yerine kayıt hakkı kazanan yedeklerin Kayıt yaptırmayan ve kayıt sildirenin yerine kayıt hakkı kazanan yedeklerin Kayıt yaptırmayan ve kayıt sildirenin yerine kayıt hakkı kazanan yedeklerin 
ilanı.ilanı.ilanı.ilanı.

18 EYLÜL 2015 18 EYLÜL 2015 18 EYLÜL 2015 18 EYLÜL 2015 Yedek kayıtlarının yerleştirilmesi.Yedek kayıtlarının yerleştirilmesi.Yedek kayıtlarının yerleştirilmesi.Yedek kayıtlarının yerleştirilmesi.

I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine,  II. Öğretimden I. öğretime gelmeyen aday I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine,  II. Öğretimden I. öğretime gelmeyen aday I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine,  II. Öğretimden I. öğretime gelmeyen aday I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine,  II. Öğretimden I. öğretime gelmeyen aday 
sayısı kadar BRANŞ dağılımına bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır. Örneğin I. sayısı kadar BRANŞ dağılımına bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır. Örneğin I. sayısı kadar BRANŞ dağılımına bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır. Örneğin I. sayısı kadar BRANŞ dağılımına bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır. Örneğin I. 
öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi kazanan ilk sırada ki 3 öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi kazanan ilk sırada ki 3 öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi kazanan ilk sırada ki 3 öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi kazanan ilk sırada ki 3 
futbolcu I. öğretime aktarılır. futbolcu I. öğretime aktarılır. futbolcu I. öğretime aktarılır. futbolcu I. öğretime aktarılır. 

II. Öğretimden I.öğretime aktarılan ve II.öğretimi kazanıp da kaydını yaptırmayan adaylar II. Öğretimden I.öğretime aktarılan ve II.öğretimi kazanıp da kaydını yaptırmayan adaylar II. Öğretimden I.öğretime aktarılan ve II.öğretimi kazanıp da kaydını yaptırmayan adaylar II. Öğretimden I.öğretime aktarılan ve II.öğretimi kazanıp da kaydını yaptırmayan adaylar 
yerine yedeklerden BRANŞLAR dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.yerine yedeklerden BRANŞLAR dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.yerine yedeklerden BRANŞLAR dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.yerine yedeklerden BRANŞLAR dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.

I. öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II. öğretimden aynı branştan adaylar yine branş I. öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II. öğretimden aynı branştan adaylar yine branş I. öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II. öğretimden aynı branştan adaylar yine branş I. öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II. öğretimden aynı branştan adaylar yine branş 
durumuna göre  I. öğretime aktarılır. II. öğretimden kaydını sildirenler  veya boşalan durumuna göre  I. öğretime aktarılır. II. öğretimden kaydını sildirenler  veya boşalan durumuna göre  I. öğretime aktarılır. II. öğretimden kaydını sildirenler  veya boşalan durumuna göre  I. öğretime aktarılır. II. öğretimden kaydını sildirenler  veya boşalan 
kontenjan sayısı kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II. öğretime yerleştirilir.kontenjan sayısı kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II. öğretime yerleştirilir.kontenjan sayısı kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II. öğretime yerleştirilir.kontenjan sayısı kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II. öğretime yerleştirilir.

Yedeği olmayan branşlar yerine komisyonun uygun göreceği diğer branşlardan yedek Yedeği olmayan branşlar yerine komisyonun uygun göreceği diğer branşlardan yedek Yedeği olmayan branşlar yerine komisyonun uygun göreceği diğer branşlardan yedek Yedeği olmayan branşlar yerine komisyonun uygun göreceği diğer branşlardan yedek 
adaylara kayıt hakkı veriliradaylara kayıt hakkı veriliradaylara kayıt hakkı veriliradaylara kayıt hakkı verilir



KAYıT IÇIN GEREKLI BELGELER
12 adet vesikalık fotoğraf12 adet vesikalık fotoğraf12 adet vesikalık fotoğraf12 adet vesikalık fotoğraf

Lise diploması aslıLise diploması aslıLise diploması aslıLise diploması aslı

Nüfus cüzdanı fotokopisiNüfus cüzdanı fotokopisiNüfus cüzdanı fotokopisiNüfus cüzdanı fotokopisi

Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınacak 
sağlık raporu  (sağlık raporu  (sağlık raporu  (sağlık raporu  (KAYIT TARİHLERİNE YETİŞTİREMEYEN ADAYLAR KAYIT TARİHLERİNE YETİŞTİREMEYEN ADAYLAR KAYIT TARİHLERİNE YETİŞTİREMEYEN ADAYLAR KAYIT TARİHLERİNE YETİŞTİREMEYEN ADAYLAR 
İÇİN KAYITLARA GELDİKLERİNDE EK SÜRE  VERİLECEKTİR)İÇİN KAYITLARA GELDİKLERİNDE EK SÜRE  VERİLECEKTİR)İÇİN KAYITLARA GELDİKLERİNDE EK SÜRE  VERİLECEKTİR)İÇİN KAYITLARA GELDİKLERİNDE EK SÜRE  VERİLECEKTİR),,,,

Kesin kayıt aday başvuru formu (Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Kesin kayıt aday başvuru formu (Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Kesin kayıt aday başvuru formu (Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Kesin kayıt aday başvuru formu (Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 
doldurulacaktır)doldurulacaktır)doldurulacaktır)doldurulacaktır)

Askerlik çağına girmiş erkek adayların askerlik tecil belgesi.Askerlik çağına girmiş erkek adayların askerlik tecil belgesi.Askerlik çağına girmiş erkek adayların askerlik tecil belgesi.Askerlik çağına girmiş erkek adayların askerlik tecil belgesi.



SINAV KOMİSYONUSINAV KOMİSYONUSINAV KOMİSYONUSINAV KOMİSYONU

SINAVINSINAVINSINAVINSINAVIN TÜMTÜMTÜMTÜM AŞAMALARINDA,AŞAMALARINDA,AŞAMALARINDA,AŞAMALARINDA,
GEREKLİGEREKLİGEREKLİGEREKLİ GÖRDÜĞÜGÖRDÜĞÜGÖRDÜĞÜGÖRDÜĞÜ TAKDİRDETAKDİRDETAKDİRDETAKDİRDE HERHERHERHER
TÜRLÜTÜRLÜTÜRLÜTÜRLÜ DÜZENLEMEDÜZENLEMEDÜZENLEMEDÜZENLEME YETKİSİNEYETKİSİNEYETKİSİNEYETKİSİNE
SAHİPTİRSAHİPTİRSAHİPTİRSAHİPTİR....



EĞİTİM GÖRÜLEN SPOR TESİSLERİ

BATI KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI
� Kondisyon Salonu
� Küçük Jimnastik Salonu
� Basketbol Sahası (2 Adet)
� Beach Volley Sahası
� Tenis Kortu (5 Adet)
� Halı Saha (2 Adet)
� Çim Futbol Sahası
� Açık Fitness Aletleri Parkı
� Koşu Parkurları
� Binicilik Merkezi

DOĞU KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI
� Kondisyon Salonu (2 Adet)
� Step Aerobik Plates Salonu
� Basketbol Sahası (2 Adet Açık)
� Voleybol Sahası (2 Adet Açık)
� Tenis Sahası (1 Adet)
� Squash Alanı (4 Adet)
� Yapay Tırmanış Duvarı 
� Performans Laborutuarı
� 1 Adet Ferdi Sporlar



ATATÜRK SPOR SALONU



29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZ



PERFORMANS LABORATUAR



AEROBİK-STEP SALON



FERDİ SPORLAR SALON



FERDİ SPORLAR SALON / GÜREŞ





Okçuluk 2013
Elif Begünhan ÜNSAL Dünya 4.



Dağ bisiklet takımı Türkiye II.





























OLİMPİYAT ADAYLARI 2016
• DAĞ BİSİKLETİ BRANŞINDAN 3 ÖĞRENCİ (2. SPOR BİLİMLERİ 

İsak ÜNAL, Ali ÇAKAS 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Alperen KIR)

• ATICILIK 1 (TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ) Barboros 
ÖRTÜKOĞLU.





SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

• Resmi Gazete 05.08.2015 tarihinde geçmiştir.

• Spor Bilimleri Bölümü

• Antrenörlük Bölümü

• Spor Yöneticiliği

• Beden Eğitimi Öğretmenliği Bl

• Rekreasyon Bölümü





KOÇFEST DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU 14/05/2015





Kondisyon Salonu



SPOR TESİSLERİ
Kapalı (20.000 m2), Açık (30.000 m2) 

KAMPÜSTE YAŞAM

Türkiye Okçuluk Şampiyonası                  

Türkiye-İspanya Milli Maçı



EĞİRDİR-DAVRAZ


