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DEĞERLİ GENÇLER, 

 

 

Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,  Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve 

Rekreasyon olmak üzere toplam dört bölüm bulunmaktadır. Rekreasyon Bölümümüz bu sene Merkezi 

Yerleştirme ile öğrenci alacaktır. Bu bölümlerimizde başarılı öğrencilerimizin ikinci bir bölümden diploma 

alacağı Çift Anadal/Yandal programları da bulunmaktadır. Ayrıca kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için 

bölümlerimizde Lisansüstü (Master ve Doktora) programları mevcuttur. 

 Fakültemize ismini veren Yaşar Doğu; Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluklarıyla, dünya çapında 

yetiştirdiği gençlerle ve ahlakıyla Türk Milletinin gönlünde yer etmiş ve Ülkemiz sporuna büyük hizmeti 

dokunmuştur. 

 Fakültemizin amacı; ülke değerlerine sahip çıkan, evrensel değerleri bilen, Yaşar Doğu felsefesini idrak 

eden, mesleğinde uluslararası standartlara uymayı hedefleyen bireyler yetiştirmektir. 

 Fakültemiz Bölümlerine girmek isteyen sevgili aday öğrenciler: Bu sene, sizin için spor salonunda 

hazırlanan yetenek sınavı parkurunda yarışacaksınız. Bu parkur ön kayıt tarihlerinde sizin de çalışmanız için açık 

olacaktır. Sınava girmeden önce bu parkurda yapacağınız denemeler sizin için avantajlı olacaktır. 

 Sınava katılmak, başvurunuzu ve tercihlerinizi doğru yapmak,  sınav değerlendirmesinin ve yedeklerden 

başvuru kayıt durumlarını daha iyi anlayıp başarılı olabilmeniz için Sınav Kılavuzu’nu dikkatlice okumanız, 

ayrıca sağlığınız için COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmeniz gerekmektedir. 

 Sizlerle (sınavla) ilgili duyurular için Fakültemiz web sitesini takip etmeniz gerekmektedir. 

 Hepinize Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak sevgiler ve başarılar diliyorum. 

 

Prof.Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU 

 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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1. Kısaltmalar 

Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 
 

ANT        = Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 

BSÖ = Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 

REK = Rekreasyon Bölümü 

 

SYB = Spor Yöneticiliği Bölümü 

 

OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı 

 

OMÜ = Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

OMÜ YDSBF= OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi  

ÖSYS = Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi  

ÖYSP = Özel Yetenek Sınavı Puanı 

ÖYSP-SP = ÖYSP Standart Puanı 

 

SÖP = Sportif Özgeçmişi Puanı 

 

SÖP-SP = Sportif Özgeçmiş Standart Puanı 

 

TYT-P = TYT Puanı (Temel Yetenek Test Puanı) 

 

YP = Yerleştirme Puanı 
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2. Hakkımızda 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ilk olarak 

1990- 1991 Eğitim-Öğretim yılında OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na bağlı “Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü” ismiyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra 10.06.1997 

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Böylece Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.07.1997 tarih ve 13209 sayılı 

yazısı ile Yüksekokul’a aktarılmıştır. 

Diğer taraftan; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.10.1997 tarih ve 20293 sayılı 

yazısı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Spor Yöneticiliği 

Bölümü” ile “Antrenörlük Eğitimi Bölümü”, 05.04.2012 tarih ve 2148 sayılı yazısı ile de 

“Rekreasyon Bölümü” kurulmuştur.  

Son olarak 24.07.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak “Yaşar Doğu 

Spor Bilimleri Fakültesi” kurulmuştur. 

Lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren fakültemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne 

bağlı, “Beden Eğitimi ve Spor”, “Antrenörlük Eğitimi” ve “ Spor Yöneticiliği”  anabilim 

dallarında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Fakültemizde başarılı 

öğrenciler çift dal programına devam ederek ikinci bir bölümü okuyabilirler. Ayrıca 

fakültemiz bünyesinde 2010 tarihinde yayın hayatına başlayan ve şu anda ULAKBİM TR 

dizinde taranmakta olan Spor ve Performans Araştırmaları isimli hakemli bir dergi 

yayınlanmaktadır. Fakültemizin eğitim-öğretim kadrosunda şu anda 4 Profesör, 10 Doçent, 5 

Doktor Öğretim Üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  

HEDEFLERİMİZ 

 Her bir bölüm için uluslararası akreditasyon sağlanarak, çağdaş normlarda en uygun 

olan eğitim programını oluşturmak, 

 Öğrencilerimize piyasa şartlarına uygun; uyumlu davranış kazandıracak yeterli bilgi ve 

donanımı sağlamak, 

 Topluma yararlı hizmetler sunacak kadrolar yetiştirmek, 

 Spor paydası altında tüm fiziksel aktiviteleri üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için 

geliştirme ve yaygınlaştırmada öncülük yaparak uluslararası başarılara katkılar 

sağlamak, 

 Bütün öğrencilerimiz için mesleki gelişim imkânlarını sağlayacak en uygun şartları 

oluşturmak,  
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 Bilimsel anlamda araştırmalar yaparak toplumun sağlıklı yaşam ve sporda 

aydınlanmasına katkı sağlamak, 

 Başta üniversitemiz olmak üzere fakültemizin değerini ve saygınlığını yükseltecek 

ulusal ve uluslararası düzeyde birikimli-donanımlı, kolayca istihdam edilebilir bireyler 

yetiştirmek. 

3. Genel Kurallar 

 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi için başvuru yapan tüm adaylar, özel yetenek giriş sınavı 

kılavuzunu okumuş ve kılavuzda yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

 Özel yetenek başvurusu esnasında sahte evrak veren ve yalan beyanda bulunan adayların 

belgeleri değerlendirmeye alınmaz. Belgelerinde sahte evrak veya beyanda bulunan adayların 

sehven kayıtları yapılmış olsa dahi tespit edildikleri anda okulla ilişikleri kesilir. 

 Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan, düzeni bozan, sınav kurul ve komisyonlarına 

sözlü veya fiili saldırıda bulunan ve uyarılara uymayan adaylarla ilgili gerekli tutanaklar 

tutularak yasal işlem yapılır ve bu adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

 Adaylar kendileri için online olarak ilan edilen sınav programına uygun şekilde sınava girmek 

zorundadırlar. Ancak, kendisi için ilan edilen sınav süresi içerisinde sınava giremeyip 

mazereti Sınav Yürütme Komisyonu tarafından kabul edilenler sınav takvimi içerisinde 

belirlenecek tarih ve saatte sınava girebilir. 

 Özel yetenek başvuru sonuçları genel kontroller yapıldıktan sonra Fakültemiz resmi web 

sitesinden (http://sbf.omu.edu.tr) liste halinde yayınlanacaktır. Ayrıca, bu listelerde adayların 

uygulama sınavına giriş gün ve saatleri kadın ve erkek olarak ilan edilecektir. 

 Sınav kurul ve komisyonlarına itiraz, adayların durumlarını (şikayetlerini) anlatan bir dilekçe 

ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası 

şubesi hesabına (IBAN numarası TR140001001479097123955120), Üç Yüz Türk Lirası (300 

TL) yatırılması ile mümkün olacaktır (Dekont dilekçe ekinde sunulmalıdır).  

 Özel yetenek sınav sonuçların ilanını müteakip birinci iş günü içerisinde sınav ile ilgili yapılmayan 

itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda haklı çıkan adayların yatırdığı ücret geri ödenir. 

İtirazları haksız bulunan adayların ise ücretleri geri ödenmez.  

 Adaylar sınav sonuçlarına şahsen itiraz edebilirler. Aday dışında başka bir kişinin itiraz etme 

hakkı yoktur. Ayrıca adaylar, kendileri dışındaki adaylar hakkında da itirazda bulunamazlar. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, sağlık nedeni ile (sağlık raporu ile belgelendirmek 

zorunda) kayıt yaptıramayacak ise durumunu, kendisi için ilan edilen kesin kayıt tarihleri 

içerisinde ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde kesin kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve 

yerine yedek listeden aday ilan edilir.  

 Özel Yetenek Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından ibraz 

edilen belgelerle ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden inceleme talebinde bulunabilir. 

 

4. Adaylar İçin Bilgilendirme 

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılı için OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

(OMÜ YDSBF) bünyesindeki üç bölüme (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi, Spor Yöneticiliği ) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

file:///C:/Users/dekan/Downloads/(http:/sbf.omu.edu.tr)
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Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu tarafından COVİD-19 Pandemi sebebi veya 

başvuru yapan öğrenci sayısı  vb. durumlara göre sınav şartları ve süresi değiştirilebilir. 

Değerli adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav 

kılavuzunda belirtilen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle, lütfen başvuru ve sınav 

değerlendirme sistemi hakkında bilgi edinmeniz için bu KILAVUZU dikkatlice okuyunuz. 

4.1. Özel Yetenek Sınav Başvuruları 

4.1.1. Genel Başvuru Şartları 

 T.C. vatandaşı olmak, 

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yetenek Test sınavından 

(TYT) en az 200 puan almış olmak (milliler, engelliler ve Liselerin spor bölümü, Spor Liseleri 

ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar hariç). 

 Liselerin spor bölümü, Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor 

alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek 

Temel Yetenek Test sınavından (TYT) en az 165 puan almış olmak 

 Milli adaylar; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yetenek 

Test sınavından (TYT) en az 165 puan almış olmak 

  2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

 Sınav hazırlık kurs ücreti olan 300 TL’yi belirtilen hesaba yatırılarak dekontu 

(dekontun açıklama kısmına adayın adı soyadı ve TC kimlik numarası yazılı) teslim etmiş 

olmak. 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği 

Bölümlerine başvuru yapacak tüm adaylar (Engelli kontenjanından başvuru yapacak adaylar 

dahil) son dört (4) yılda 2017-2018/2018-2019/2019-2020/2020-2021 yıllarında başvuru 

yaptığı branşta en az iki (2) yıllık sporcu lisansına sahip olmalıdır. Lisanslar yıl bazında 

değerlendirilecektir. Örneğin; 2021 yılında alınan lisanslar tek yıl kabul edilecektir. Adayların 

başvurduğu spor dalında en az 2 yıllık lisanslı sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca 

verilen lisansın/belgenin aslının veya aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış 

suretinin verilmesi gerekmektedir. 
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 Adayların (Milli ve Engelli adaylarda dahil), 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla 

öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programlarına başvuru 

yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 nci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir 

(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).  

 Bölüm kontenjanları içerisinde sadece diğer spor branşları (lisansı bulunmayan 

sporcular ve Tablo 3’ te yer almayan branşlar )  için ayrılan kontenjanlara (Tablo 3) başvuruda 

lisans şartı aranmayacaktır.  

 “Milli Sporcu” kontenjanından sınava başvuracak adaylar, ilgili Federasyon ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi 

Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesinin, Genel 

Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı imzalı aslı veya noter onaylı örneği ile müracaat 

edeceklerdir.  

 Milli kontenjanından başvuran aday, diğer bölüm normal kontenjanlarına 

başvuramaz.  

 Adaylar (Milli ve Engelli adaylarda dahil) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için sadece 

uzmanlık dalı eğitimi verilen spor branşlarından (Tablo 3’de Antrenörlük bölümü için 

kontenjan verilen branşlar) başvuru yapabilirler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Bölümleri için ise bu şart aranmaz.  

 Diğer spor branşları kontenjanından kazanan adaylar ilgili bölümde açılacak 

uzmanlıkta spor dalından birini seçmek zorundadır. 

DİKKAT 

  Sahte evrak veren adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak olup; kayıt hakkı kazanmış ve 

eğitim-öğretime başlamış olsa bile sınavı geçersiz sayılarak fakülte ile ilişiği kesilir. 

DİKKAT 

 Adaylar sınava hazırlık kurs ücretini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu 

Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası şubesine (IBAN numarası 

TR140001001479097123955120), herhangi bir bankanın internet şubesinden ya da Ziraat 

Bankası ATM’lerinden yatırılabilir. Eksik ücret yatırıldığında başvuru geçersiz sayılacaktır. 

Not: Banka dekontunda adayın adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilmiş olması 

gereklidir. 

 Özel Yetenek Sınavına  ÖSYM 2021 sınavında merkezi yerleştirme sistemi ile 

herhangi bir yükseköğretim programına kayıt  hakkı  kazanan adaylar da başvuru yapabilir. 

Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Şartları 

 Yabancı uyruklu adaylar ilk başvurularını OMÜ Rektörlüğü ilgili birimine 

yapacaklardır.  
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 Yabancı uyruklu adayların özel yetenek sınavına başvurabilmesi için Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci alım mevzuatına göre 

gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. 

  Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine girecek yabancı uyruklu öğrencilerin 

kontenjanı üniversite web sayfasından ilan edilmiştir. 

Engelli Adayların Başvuru Şartları 

 Engelli bütün adaylar başvurularını (Yabancı Uyruklu Adaylar hariç) Yaşar Doğu 

Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki sınav kayıt linkinden özel yetenek sınavı 

kılavuzunda belirtilen doğrultuda çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. 

 Engelli adayların başvuru yapabilmeleri için TYT sınavından en az 100 puan almış 

olmaları gerekmektedir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl süre ile 

geçerlidir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru yapacak engelli adayların 

ilk 800.000 dilimine girmeleri gerekmektedir. 

 Engelli adaylar başvurularında engel durumlarını (Engelli kontenjanlarına 

müracaat edebilmek için adayların engelli kamu personeli seçme sınavı ve engellilerin devlet 

memurluğuna alınmaları hakkında yönetmeliğin 4.maddesine göre en az % 40 ve üzerinde 

çalışabilir engelli olmak) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu” ile belgelemelidir.  

 Son dört (4) yılda 2017-2018/2018-2019/2019-2020/2020-2021 yıllarında başvuru 

yaptığı branşta en az iki (2) yıllık sporcu lisansına sahip olmalıdır. Lisanslar yıl bazında 

değerlendirilecektir. Örneğin; 2021 yılında alınan lisanslar tek yıl kabul edilecektir. 2 yıllık 

sporcu lisansı olmayanlar başvuru yapamaz. 

 Engelli adaylar 2 yıllık lisansa sahip olmak şartıyla tüm branşlardan (Tablo 5a ve 

Tablo 5b) başvuru yapabilir (Antrenörlük Bölümü hariç). 

 Engelli adayların başvurduğu branşla ilgili sportif özgeçmişleri puanlandırmaya dahil 

edilecektir. Adaylar uluslararası veya ulusal başarıları, müsabaka cetveli vb., evraklarını 

başvuru sırasında sisteme yüklemelidir. Engelli Adaylar Spor Dalları Değerlendirme 

(Puanlama) Kriter tabloları 21 ve 22. sayfada verilmiştir.  

 Engelli adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için sadece uzmanlık dalı eğitimi 

verilen spor branşlarından (Tablo 3’de Antrenörlük bölümü için kontenjan verilen branşlar) 

başvuru yapabilirler. Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümlerine ise 2 

yıllık lisans sahibi olan tüm engelli adaylar başvurabilir.  

 ÖZEL YETENEK SINAVI  İLE  İLGİLİ OLARAK YÖK VE /VEYA ÖSYM TARAFINDAN 

YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAKTIR.  
ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV KLAVUZUNDA BELİRTİLEN BÜTÜN KURALLARI 

KABUL ETMİŞ SAYILIR. 
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4.1.2. Tercih Yapılabilecek Bölüm ve Programlar  

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BSÖ) – Birinci Öğretim 

2. Antrenörlük Eğitimi (ANT) - Birinci Öğretim 

3. Antrenörlük Eğitimi (ANT) - İkinci Öğretim 

4. Spor Yöneticiliği (SYB) - Birinci Öğretim 

5. Spor Yöneticiliği (SYB) - İkinci Öğretim 

*Adaylar özel yetenek sınav başvuruları sırasında bölümlerin ilgili programlarından 

BİRİNE VEYA TAMAMINA BAŞVURU yapabilirler. Başvuru kayıt işlemini tamamlayan 

adaylar tercihlerini daha sonra değiştiremez. 

4.2. Başvuru Ve Kesin Kayıt Dönemi  

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına başvurular,  04 Ağustos – 16 

Ağustos 2021 tarihleri arasında OMÜ resmi web sayfası (http://omu.edu.tr) ve Yaşar Doğu Spor 

Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki (http://sbf.omu.edu.tr) sınav kayıt linkinden 16 Ağustos 

2021 günü saat 23:59’a kadar çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Adaylar başvurularını 

gerçekleştirdikten ve başvuruları fakültemiz tarafından online onaylandıktan sonra başvuru 

belgelerinin (bkz.Tablo 2) çıktılarını alarak ıslak imzalı orijinal nüshasını Evrak Teslim Bürosu’na  

(18-22 Ağustos 2021 arası mesai saatleri içerisinde) teslim etmek ve bir nüshalarını da sınavda 

yanlarında bulundurmak zorundadır. 

Tablo 1. Sınav Süreç Takvimi 

BAŞVURU TARİHİ 4 Ağustos – 16 Ağustos 2021 
Online başvuru yapılacaktır. 

(www.omu.edu.tr) 

KURS TARİHİ 
4 Ağustos – 16 Ağustos 2021 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 

Spor Salonu 

SINAV TARİHİ 
18 Ağustos – 22 Ağustos 2021 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 

Spor Salonu 

ADAYLAR SONUÇ İLAN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ 

I. Asil ve Yedek liste 

24 Ağustos 2021 Salı  

Saat 14.
00

 

25-26 Ağustos 2021  

Saat 10.
30

-17.
00

 

II. Asil ve Yedek liste 

26 Ağustos 2021 Perşembe  

Saat 19.
00

 

27Ağustos ve 31 Ağustos 2021 

(28,29,30 Ağustos 2021 tarihleri tatil 

olduğu için kayıt yoktur.) 

Saat 10:
30

-17.
00

 

III. Asil ve Yedek liste 

31 Ağustos 2021 Salı 

Saat 19.
00

 

01-02 Eylül 2021 

Saat 10.
30

-17.
00

 

Kontenjan dolmaması 

durumunda 

2 Eylül 2021 saat 19.00’da ilan edilecek olan boş kontenjanlar için; 3 Eylül 2021 

Cuma günü saat 14.
00 

a kadar yedeklerden kayıt masasına şahsen başvuru yapan 

adaylar puan sıralamasına göre açık kalan kontenjanlara saat 15.
00

-17.
00 

arası kesin 

kayıt yapacaktır. (I., II. ve III. Asil listeden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 

adaylar bu haktan faydalanamaz). 3 Eylül 2021 tarihinden sonra kontenjanlar boş 

kalsa da kayıt yapılmayacaktır (kayıt sildirmeler dahil). 

http://omu.edu.tr/
http://sbf.omu.edu.tr/
file:///C:/Users/dekan/Downloads/www.omu.edu.tr


11  

 
Yerleştirme yapılırken şu kriterlere dikkat edilir; 

 Asil listede yer alan ve kesin kayıt yaptırmayan adaylar daha sonraki 

yerleştirmelerde değerlendirmeye alınmaz.  

 Bölümler için ilan edilen spor dalı kontenjanı dolmadığı takdirde, TABLO 3’deki 

spor dallarından başvuran ve Yerleştirme Puanı (YP)  yüksek olan adaylar ilgili bölüme 

yerleşmeye hak kazanacaktır. 

 Sınav Yürütme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek sınavı ile 

ilgili ve öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

4.2.1. Adayların Sınav Öncesi Teslim Edecekleri Belgeler 

Adaylar Tablo 2’de yer alan evrakları 18-22 Ağustos 2021 arası fakülte binasında kurulan 

Evrak Teslim Bürosu’na mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 

Not: Tablo 2’de belirtilen bütün evraklar online olarak sisteme yüklenmek zorundadır 

(Başvuru belgesi hariç). 

 

TABLO 2. Teslim Bürosu’na verilmesi gereken belgeler (18-22 Ağustos 2021 arası mesai saatleri içerisinde) 
 

 BELGE AÇIKLAMA 

1 
Özel Yetenek Sınav Başvuru 

Belgesi 
Online başvuru sonucu alınan BAŞVURU BELGESİNİN çıktısı 

 
2 

ATM, banka  şubesi ya da 

internetten yatırılan sınav 

hazırlık kurs ücret dekontu 

Adaylar, dekontu sınav günü yanında bulundurmak zorundadırlar. Başvuru 

sırasında fazla ya da eksik ücret yatırıldığında veya yanlış 

başvuru yapıldığında yatırılan ücret kesinlikle iade edilmeyecektir. 

3 
Fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet, 

pasaport veya evlilik cüzdanı 

Adaylar, bu belgelerden 

bulundurmak zorundadırlar. 

herhangi birini sınav günü yanında 

 

 
4 

İlgili kurumdan alınmış en az 2 

yıllık lisanslı olduğuna dair belge 

Adaylar “evrakları” gösteren resmi kurumlardan alınmış belgelerin asıllarını 

teslim etmeli, ayrıca sınav süresince de bu evrakların suretlerini 

yetkililer tarafından istenmesi durumunda gösterilebilecek şekilde 

muhafaza etmelidir. 

5 1 adet vesikalık fotoğraf Son 6 ay içinde çekilmiş  

6 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu 

(engelli adaylar için) 

Üniversite veya hakem statüsündeki devlet hastanelerinden alınan rapor 

geçerli olmaktadır. 

7 
Engelli Adaylar sportif 

özgeçmişleri (Sadece engelli 

adaylar) 

Engelli adaylar sportif özgeçmişten puan alacakları için varsa elde ettikleri 

derece, müsabaka cetveli vb. sisteme yüklemek ve sınava gelirken 

yanlarında getirmek zorundadır. 

8 Millilikten başvuran sporcular 

İlgili Federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi 

verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 

2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesinin, Genel Müdür veya 

Genel Müdür Yardımcısı imzalı aslı veya noter onaylı örneği 

Not: Bütün evraklar online olarak sisteme yüklenmek zorundadır.  
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Özel Yetenek Sınav Sonucunda Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan 

Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

 

 Adayın, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya mezuniyet belgesi. 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 4 adet 4,5 x 6 cm. ebatlarında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde ve önden 

çekilmiş; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır). 

 Sağlık Kurulu Raporu. Aday, kesin kayıtta ibraz edemediği taktirde Sağlık durumu beyanname 

(belirtilen tarihe kadar sağlık kurulu raporunu getirmediğim takdirde kaydımın silinmesini kabul 

ediyorum) ibareli dilekçesi alınacaktır. 

 29 yaşından büyük adayların (erkek) askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum 

Belgesi. 

5. Özel Yetenek Sınavının Uygulama Şekli 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek sınavında Uygulama Sınavı (Şekil 

4) yapılacaktır.  

 

5.1. Uygulama Sınavı 

5.1.1. İstasyon (Engelin altından ve üstünden geçme): Bu istasyona gelen aday farklı 

yüksekliklerde olan engellerin sırasıyla ilk önce üstünden daha sonra altından geçerek devam eder 

(Şekil 4). 

 

Şekil 1: Birinci istasyon materyal ölçüleri 

Hatalar:  

a) Aday engel devirirse her hata için 2 sn ceza alır.  

b) Aday engellerden birini pas geçerse 4 sn ceza alır.   

c) Aday üst üste 2 engel pas geçerse diskalifiye olur.  

d) Aday engelleri kasten devirirse diskalifiye olur. 

Not: Aday engelleri sırasıyla geçmez veya engeli pas geçerse ve hata yaptığını kendisi fark 

ederse geri dönüp hatasını düzeltebilir.  
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5.1.2. İstasyon ( Çeviklik Testi ): Eni 10 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3,3 m 

aralıklarla düz bir hat üzerine dizilmiş dört slalom çubuğundan oluşan parkur spor salonlarında 

kurulacaktır (Şekil 4).  

 

Şekil 2: İkinci istasyon materyal ölçüleri 

 

Çeviklik testi esnasında; 

Hatalar:  

a) Aday köşelerdeki (2 adet) slalom çubuklarını pas geçerse her biri için 8 sn ceza alır. 

b) Aday slalom çubuğunu devirirse her hata için 2 sn ceza alır.  

c) Adaylar koşarken eğer slalom çubuğuna temas ederek konulduğu yerdeki sınırların 

dışarısına çıkarırsa, her slalom çubuğu için 2 sn ceza alır. Örneğin 2 slalom 

çubuğunu sınırın dışına çıkaran 4 sn ceza alır (Resim 1). 

 

 

    

Hata yok Hata yok Hata var Hata var 

Resim 1. Ceza puanı gerektiren hata durumları 
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d) Aday ortadaki slalom çubuklarından birini pas geçerse 4 sn ceza alır.   

e) Aday üst üste 2 slalom çubuğu pas geçerse diskalifiye olur.  

f) Aday istasyon içerisindeki slalom çubuklarını kasten devirirse diskalifiye olur. 

Not: Aday slalom çubuklarını sırasıyla geçmez veya slalom çubuğunu pas geçerse ve hata 

yaptığını kendisi fark ederse geri dönüp hatasını düzeltebilir.  

 

5.1.3. İstasyon (Sıçrama) :Bu istasyona gelen aday sıçrama tahtasının (benç) sağına 

ve soluna çift ayak ile toplam 5 adet sıçrama gerçekleştirir. Adaylar bu istasyonda çift ayak ile 

sıçramak zorundadır. Sıçramaya, sıçrama tahtasının (bencin) hangi tarafından başlanacağı 

adayın tercihine bağlıdır. Adaylar sıçrama tahtasının başına ve sonuna konulan çubuk 

dikmeler arasında sıçrama yapmak zorundadır (Şekil 4). 

 

Şekil 3: Üçüncü istasyon materyal ölçüleri 

 

Hatalar:  

a) Tek ayak yapılan sıçrama 2 sn ceza alır.  

b) Aday eksik sıçrama yaparsa her eksik sıçrama için 4 sn ceza alır. 

c) Aday dikme çubuğunu devirirse her hata için 2 sn ceza alır 

d) Adaylar bu istasyonu yapmadan geçerse diskalifiye olur. 

Not: Aday eksik sıçrama yaptığını fark ederse ya da parkuru atladığını fark ederse geri 

dönüp hatasını düzeltebilir.  Hatasını düzelten aday yaptığı eksiklikteki ceza puanını 

almaz. 

Yükseklik: 42 cm 

Uzunluk: 347 cm 

En (genişlik): 24 cm 
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                                 Şekil 4. Özel Yetenek Uygulama Sınavı Parkuru 

DEĞERLENDİRME: 

Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan “2021 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen esaslar içerisinde yapılacaktır. Yetenek 

sınavları fakültemizce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde 

ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Fakültemiz, 

Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), ÖSYM'nin resmi internet 

sitesinden 2021-YKS sonuçları açıklandıktan sonra temin edinebilecektir.  

NOT: Değerlendirmeler her spor dalı için kendi içerisinde yapılacaktır. 

 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 Ortaöğretim Başarı Puanı  (OBP) 

 2021 TYT puanı (TYT-P)* 

* 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’ne başvuru yapmış ancak hiçbir oturumuna 

girmeden 2021 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP-Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 
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Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Liselerin spor bölümü, Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar 

Liselerinin Spor alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar) 

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

b) Aday diğer alanlardan  geliyorsa 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P) 

 

 Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması: 

ÖYSP-SP = ÖYSP Standart Puanı 

OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı  

TYT-P = Temel Yeterlik Testi Puanı 

YP = Yerleştirme Puanı 

 

        1- 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile 

yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı 

puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP Puanlarına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacak. 

2- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ÖSYM tarafından YKS sınavları açıklandıktan 

sonra öğrenileceğinden puanların hesaplanabilmesi için YKS sınavlarının açıklanması 

beklenecektir. 

3- Yükseköğretim Genel Kurulunun 05/04/2017 tarihli toplantısında alınan karar 

uyarınca; “Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 

Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer 

alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların 

başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer 

alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması” uygun 

görülmüştür. 
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5.1.4. Milli Adayların Değerlendirilmesi 

Milli kontenjanından başvuran adaylar Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 20 

Ağustos 2021 tarihinde (saat 13:00) mülakata tabi tutulacaklardır. Tercihleri doğrultusunda 

bölümlere yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir. 

Mülakat kapsamında adayların Milli oldukları spor dallarıyla ilişkili her türlü resmi 

belge ve bilgi sorgulanacaktır. 

5.1.5. Özel Gereksinimli (Engelli) Adayların Değerlendirilmesi 

Bu adayların Uygulama sınavları 19 Ağustos saat 14:00 ‘de Fakültemiz ana binadaki Yeni Spor 

Salonunda yapılacaktır. Ayrıca Sportif Özgeçmiş puanlamaları da değerlendirmeye tabi tutulacaktır 

(Tablo 5a ve 5b). 

Sınava başvuran engelli adaylar, kılavuzda belirtilen ilgili bölüm ve programlara 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 05/04/2017 tarihli toplantısında alınan 24304 sayılı karar 

uyarınca özel yetenek sınavı ile alınacaktır. 

1- Adaylar test parkurunu Şekil 5’de gösterildiği gibi tamamlamak zorundadır. Aksi 

takdirde diskalifiye olur. 

2- Adaylar herhangi bir slalom çubuğunu atlayarak parkuru tamamlar veya yarıda 

bırakırsa diskalifiye olur. 

3- Adaylar koşu esnasında her devirdikleri slalom çubukları için 2 sn ceza alır. 

Örneğin 2 slalom çubuğu düşüren 4 sn ceza alır. 

4- Adaylar koşarken eğer slalom çubuğuna temas ederek konulduğu yerdeki sınırların 

dışarısına çıkarırsa, her slalom çubuğu için 2 sn ceza alır. Örneğin 2 slalom çubuğunu sınırın 

dışına çıkaran 4 sn ceza alır. 

Adayların değerlendirmeleri, TYT puanları dikkate alınmadan (ÖSYS Kılavuzlarında 

yer alan formül kullanılmadan) sadece 58 Metre Sürat Testi (Şekil 5) ve Sportif Özgeçmiş 

(Dosya) değerlendirme sonuçları (Tablo 5a ve Tablo 5b) ile hesaplanacaktır. 

Adayın 58 Metre Sürat Testi puanının sonuç puanına katkısı %30; Sportif özgeçmiş 

puanının sonuç puanına katkısı ise %70 oranındadır. Adayların yerleştirme puanı (YP), her iki 

değerlendirme türünde kazanılan bu puanların toplanmasıyla hesaplanır. 

 

NOT: 58 metre sürat testi spor salonunda toplam 58 metrelik bir parkur üzerinde 

yapılacaktır. Koşu süreleri parkurun başlangıç ve bitişine yerleştirilecek olan fotosellerle 

belirlenecektir. 
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Şekil 5. Özel Gereksinimli (Engelli) Aday Test Parkuru 

 

5.1.6. Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi 

OMÜ Rektörlüğü’nce başarılı bulunan yabancı uyruklu adaylar Yaşar Doğu Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Uygulama Sınavına tabi tutulacaklardır ve sınavı 38,99 

sn üzeri yapanlar diskalifiye olacaktır. Sınav tarihleri;  

ASIL SINAV:     8 Temmuz 2021 Saat 13:00 

YEDEK SINAV:     29 Temmuz 2021 Saat: 13:00 

EK KONTENJAN SINAVI:   2 Eylül 2021 Saat: 13:00 

EK KONTENJAN YEDEK SINAVI:  23 Eylül 2021 Saat: 13:00 

Yabancı uyruklu adayların ilgili bölümlere kesin kayıt hakkı kazanabilmesi, kendi 

aralarında yarışacakları bu Özel Yetenek Uygulama Sınavı değerlendirmeleri neticesinde 

gerçekleştirilecektir.  

 

6. Özel Yetenek Sınav Komisyonları 

6.1. Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu 

Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu, Özel Yetenek Uygulama Sınavı ve Sportif 

Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonlarında görev alacak görevlileri belirler. Özel Yetenek Sınavı 

Yürütme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının görevlendireceği dekan 

yardımcıları, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları, öğretim elemanları ve memurlardan 

oluşur. Komisyonun görevleri şunlardır: 
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a. Özel yetenek sınav başvuru koşullarını belirlemek, 

b. Özel yetenek sınav başvurularının sınav kılavuzuna uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, 

c. Özel Yetenek sınav başvurularının sınav kılavuzuna uygun olarak değerlendirmek, 

d. Sınav kılavuzunda yer almayan konularda ve sınav esnasında doğabilecek aksaklıklar 

konusunda karar vermek, 

e. Sınav ile ilgili komisyonlar kurmak ve gerektiğinde alt kurullar oluşturarak 

görevlendirmeler yapmak, 

6.2. Sınav Değerlendirme Komisyonu 

a. Sınavın değerlendirmesini yapar. 

b. Sınav sonucunun açıklanmasından sorumludur (asil ve yedek).  

c- Adayların sınavla ilgili itirazlarını değerlendirerek sonuçlandırmak ve bu konuda nihai 

kararlar vermek, 

6.3. Özel Yetenek Sınav Uygulama Komisyonu  

Sınav Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından yeterli sayıda öğretim 

elemanı ve personel görevlendirilerek bir veya birden fazla komisyon oluşturulabilir. 

Oluşturulan bu komisyonların görevi sınav parkurlarını hazırlamak ve adayları tek tek bu teste 

sokarak sonuçları kaydetmektir.  Alınan puanlar her spor dalına göre “Özel Yetenek Sınavı Yürütme 

Komisyonu” tarafından ayrı ayrı sıralanır.  

6.4. Sportif Özgeçmiş (Dosya) İnceleme Kurulları  

Özgeçmiş İnceleme Kurulu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının başkanlığında, 

Dekan yardımcıları ve Dekanın görevlendireceği kişilerden oluşur.  

6.5. Engelli Aday Değerlendirme Kurulu 

Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının 

başkanlığında ilgili öğretim elemanlarından oluşur. Engelli Aday Değerlendirme Kurulu, yardımcı 

personel olarak başka öğretim elemanlarının görevlendirilmesini talep edebilir. Kurulun görevi, 

sınava katılmak için başvuru yapan engelli adayların başvurularını kılavuzda belirtilen ilke ve 

kurallara göre değerlendirerek uygunluğuna karar vermektir. 

6.6. Milli Sporcu Aday Değerlendirme Kurulu 

Milli Sporcu Aday Değerlendirme Kurulu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının 

başkanlığında, Dekan yardımcıları ve Dekanın görevlendireceği kişilerden oluşur.  
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7. Spor Dalları Ve Kontenjanlar 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından açıklanan kontenjanlar dikkate alınarak spor dallarına göre 

bölümlere alınacak öğrenci sayıları Tablo 3’de yer almaktadır. Buna göre üç bölüme, engelli ve milli 

adaylar da  dâhil olmak üzere toplam 220 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Yabancı Uyruklu adaylar 

bu kontenjanlara dahil değildir. 

TABLO 3. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne Alınacak Öğrencilerin Bölümlere Göre Spor Dalı 

Kontenjanları 

SPOR DALLARI 
BSÖ 

ANT 

I. ÖĞRETİM 

ANT 

II. ÖĞRETİM 

SYB 

I. ÖĞRETİM 

SYB 

II. ÖĞRETİM 

K E K E K E K E K E 

ATLETİZM 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

BADMİNTON 1 1 - - - - 1 2 1 2 

BASKETBOL 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 

BOCCE - - - 1 1 - - - - - 

FUTBOL 1 3 2 
1 kaleci * 4 

oyuncu 2 
1 kaleci* 

4 oyuncu - 3 - 3 

GÜREŞ - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

HENTBOL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUDO 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

KARATE 1 1 - - - - 1 1 1 1 

MASA TENİSİ 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

OKÇULUK - - 1 1 - 1 1 - - - 

ORYANTİRİNG - - - - - - 1 1 1 1 

RAGBİ - - 1 1 - - - - - - 

TAEKWONDO 1 - 1 1 - 1 - - - - 

TENİS 1  1 1 1 2 1 2 1 1 

VOLEYBOL 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 

YÜZME VE 

SUALTI SPORLARI 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

DİĞER SPOR 

DALLARI 
1 1 - - - - 1 4 1 5 

ENGELLİLER ** 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

TOPLAM 15 17 19 26 15       22 16 29 15 25 

MİLLİLER *** 8 5 3 5 - 

TOPLAM 40 50 40 50 40 

 
* Antrenörlük Eğitimi  Bölümü  futbol  kontenjanında  kaleciler kendi içerisinde değerlendirilecektir. 

Kaleci kontenjanları kullanılamadığı durumda, bu kontenjanlar aynı spor dalında kaleci dışındaki adaylara 

aktarılacaktır.  

** Engelli kontenjanlar dolmadığı takdirde kontenjan verilen bölümün yedek listesinde Özel Yetenek Sınavı 

Yürütme Komisyonu tarafından belirlenecek branşlar içerisinde Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan diğer 

(engelsiz) adaylar ilgili bölüme yerleşmeye hak kazanacaktır. 

*** Bir bölümdeki milli kontenjanlar dolmadığı takdirde, her bölüm için ayrı ayrı Özel Yetenek Sınavı Yürütme 

Komisyonu tarafından belirlenecek branşlar içerisinde yedek listesinde Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan adaylar 

ilgili bölüme yerleşmeye hak kazanacaktır. Millilik kontenjanından başvuran aday, diğer bölüm normal kontenjanlarına 

başvuramaz. 

 

 

 8. Engelli Adaylar Spor Dalları Değerlendirme (Puanlama) Kriterleri Tabloları 

Engelli adayların Sportif Özgeçmiş puanlamasına esas olan değerlendirme kriterleri 

aşağıda listelenmiş tablolarda ayrı ayrı verilmiştir (Tablo5a ve Tablo 5b). 



21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUAN 
 

TABLO 5a. ENGELLİ ADAYLAR (BİREYSEL SPORLAR) 

Ön koşul En az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

100 
1- Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

2- Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

90 Paralimpik oyunlarında yarışmış olmak 

80 Dünya ve Avrupa şampiyonalarında yarışmış olmak 

70 Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmiş olmak 

60 Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda yarışmış olmak 

50 Uluslararası bir turnuvada yarışmış olmak  

40 
1- Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

2- Üniversitelerarası ve liselerarası yarışmalarda ilk üç dereceye girmiş olmak 

30 Türkiye şampiyonalarında yarışmış olmak 

20 Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmış olmak  

10 Son 5 yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı sporcu olmak 
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PUAN TABLO 5b. ENGELLİ ADAYLAR (TAKIM SPORLARI) 

Ön koşul En az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

100 Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

90 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı olarak katılmış 
olmak 

80 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş 
olmak 

70 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak girmiş 
olmak 

60 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper Lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) ve 
ilk üç dereceye girmek 

50 Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak 

40 Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper Lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) 

30 
Kulüpler Bölge turnuvalarında ilk üçe girmiş olmak veya il birincisi olmak (Okullar arası 
yarışmalara katılan takımlar için de geçerlidir). 

20 
Son 3 yılda lisanslı ve faal olarak yarışmış olmak (Müsabaka cetveli ile belgelenmelidir 
(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü onaylı). 

10 
Son beş yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı sporcu olmak (Müsabaka cetveli 
ile belgelenmelidir). 


