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T.C 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

GİRİŞ KILAVUZU 
 
 

 

Bu kitapçık, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük 

Eğitimi bölümlerine alınacak öğrencilerin belirlenmesi için uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

 
SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanı 

 
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP puanı kullanılacaktır) 

ÖYSP-SP: Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı 

YGS-P: 2016-YGS puanı (en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır) 

 
YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 

 

Spor Bilimleri Fakültesi “Antrenörlük Eğitimi ”,  “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerine alınacak 

öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. 

 

2.1. Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ön kayıt işlemini 

gerçekleştiren ve ilgili bölümün koşullarını sağlayan adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Sakarya 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına teslim edeceklerdir. 

 

2.2. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümleri için başvuru taban puanları, 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan olarak 

belirlenmiştir. 

 

2.3. 2016 YGS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek 

sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler. 

 

2.4. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun kararı uyarınca 

adayların “YGS puanları” ve “Spor Özgeçmiş Puanları” değerlendirmeye esas alınacaktır. 

1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ  

1.1.  AMAÇ VE KAPSAM 

1.2. Tanımlar 

2.GENEL HÜKÜMLER 
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2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

İnternet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra adayın kendisi veya bir yakını evrakları teslim etmelidir.  Evrakların 

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

yaptırabilirler. 

 

Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2016-ÖSYS kılavuzunda 

belirtilen hükümler geçerlidir. 

 

Aday ön kayıt süresince tercihlerini değiştirebilmektedir.  Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir 

tercih değişikliğine kesinlikle izin  verilmeyecektir. 

 

 Spor Bilimleri Fakültesine giriş için başvuruda bulunan adayların herhangi bir sağlık ve fiziksel  engelinin 

bulunmaması gerekmektedir. 

 

Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme 

sonucunda adaylar öncelikli tercihlerine göre tek bir asil listede yer alabileceklerdir.  

 

2.10. Belge teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değişikliği yapılmayacak ve yeni belge alınmayacaktır. 

 

2.11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adaylar, en yüksek YGS puanlarına göre sıralanarak ilk 

500 aday belge teslimi için ilan edilecektir. Diğer adaylar yedek listede yer alacaktır. Belge tesliminde ilan edilen ilk 500 

kişiye ulaşılamadığı takdirde açık kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday, bir defaya mahsus olarak, ilan edilecek ve 

belge teslimi yapabilecektir (Not: İlk 500 aday sınırlaması Antrenörlük Eğitimi Bölümü için geçerli değildir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ön kayıt yaptıran tüm adaylar evraklarını teslim edeceklerdir). 

 

2.12. Tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar değerlendirme üst kurulu tarafından verilir. 

 

Tablo 4.1. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak 

öğrenci kontenjanları 

 

BÖLÜMLER KONTENJAN* 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Birinci öğretim) 

60 

 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Birinci Öğretim) 

50 

*Yüksek Öğretim Kurumuna teklif edilmiştir ve kabul edilmesi durumunda geçerli olacaktır. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 

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

Tenis
 

 Takım sporları; Futbol, Basketbol, Voleybol 

branşlarından öğrenci alınacaktır.

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

öğrenci alınacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen spor dallarında Ek-2’de belirtilen Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan 

alamayan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramaz. Engelli sporcular ile engelli sporlarda derece yapmış 

ancak engeli olmayan sporcular Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramazlar. 

 

 

Adayların ön kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için başvuru ile ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo. 5.1. Sınavla İlgili Önemli Tarihler 
 

TARİH Başlangıç Bitiş Açıklamalar 

 
 

Ön Kayıt 

 
 

17 Mayıs 2016 

 
 

5 Haziran 2016 

Tüm adaylar 
http://sporbilkayit.sabis.sakarya.edu.tr web 
adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini yaparlar. 
Aday bilgilerini ön kayıtların son gününe kadar 
güncelleyebilir. 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğr. 

 Bölümü için YGS puanına göre ilk 

500 aday ve yedek listenin 

açıklanması. 

 

 
6 Haziran 2016 

  

 
Sadece Beden Eğitimi ve Öğretmenliği 
bölümüne başvuru yapan adaylar içindir. 

Belge Teslimi   
Adaylar gerekli olan belgeleri Sakarya 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Binası kayıt bürosuna 09:00-17:00 saatleri 
arasında teslim ederler. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 
500 aday sayısına ulaşılamadığı takdirde, bir 
defaya mahsus olmak üzere, açık kontenjan 
yedek adaylardan tamamlanacaktır. Belge 
teslimi yapacak ikinci liste 22 Haziran 2016 
tarihinde SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi 
(www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr) web sayfa-
sından ilan edilecektir. 

Antrenörlük Eğitimi 20 Haziran 2016 21 Haziran 2016 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü İlk 500 
aday 

 

20 Haziran 2016 

 

21 Haziran 2016 

Yedek Liste 
(Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü için) 

 
23 Haziran2016 

 
24 Haziran 2016 

 

 
Kontrol Listelerinin ilanı 

ve 
itiraz kabulü 

 
 
 

27 Haziran 2016 

 
 
 

28 Haziran 2016 

İlan edilen kontrol listelerine göre bilgilerinde hata 
olduğunu düşünen adayların 
sporbilimleri@sakarya.edu.tr  
adresine TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı 
bilgileriyle birlikte itiraz konusunu içeren 
elektronik posta göndermeleri gerekmektedir. 
Telefon ve faks ile yapılan itirazlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
Sonuçların İlanı 

LYS sınav sonuçları ÖSYM 
tarafından açıklandıktan sonraki 5 
iş günü içinde ilan edilecektir. 

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

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

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

Antrenörlük Uzmanlık Alanı SEÇEMEZ! 

4.ÖN KAYIT İŞLEMLERİ  

http://www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr/
mailto:sporbilimleri@sakarya.edu.tr
http://www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr/
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 Nüfus cüzdanı fotokopisi

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

 2016 YGS sınav sonuç belgesi

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

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

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

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

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

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

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

 Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adaylar için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri 

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

Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı), (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında 

alınır)

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

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

kayıt esnasında alınır)

 Başvuru Hizmeti Ücreti dekontu; 50 TL başvuru hizmeti belge teslimi için gelindiğinde kampüste bulunan  

Ziraat Bankasına yatırılabilir.

T.C. Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Kampüs Adapazarı Şubesi 
IBAN NO: TR04 0001 0019 4629 5159 7552 72  HESAP NO: 1946 – 29515975 – 5272 

 
 
 

4.1. TESLİM EDİLMESİ GEREKEN  BELGELER 

UYARI 

Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 

Resmi Belgeleri doğrulanmayan adayların puanları sıfır olarak değerlendirilecektir. Adayın Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü başvurusu varsa, başvuru iptal edilecektir. 
 

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

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

uygulanır. 
 

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

UYARI 

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

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

özgeçmişine sahip adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapamazlar. 
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü tercih eden adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları (SÖP) EK-1’e göre 

hesaplanır.  Spor özgeçmiş belgesi olmayan adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirmeye alınır. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı, Ek-2’de yer alan uzmanlık eğitimi 

verilecek branşlar için belirlenmiş özgeçmiş puanlarına göre belirlenir. 

 

 

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

çarpılarak toplamı alınır.

 ÖYSP-SP [Sporcu Özgeçmiş Puanı Standart Puanı (SÖP-SP)] 

 2016 YGS puanı (YGS-P) (YGS Puanlarının en yükseği) 

 2016 OBP puanı 

 ÖYSP-SP’nin hesaplanması aşamasında her bir bölüm için adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları standart puana 

çevrilir. SÖP’lerin standart puana çevrilebilmesi için, önce SÖP dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması 

hesaplanır. SÖP Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması bulunduktan sonra aşağıdaki formül kullanılarak 

adayların tercih ettiği her bir bölümü için Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanır.

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday 

yerleştirilmiş olarak ilan edilir. Adaylar sadece bir listede asil olacağından dolayı tercih sırasına göre yerleştirme yapılır. 

5.  SÖP HESAPLANMASI 

5.1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SÖP   HESAPLANMASI 

5.2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SÖP  HESAPLANMASI 

6 SPORCU  ÖZGEÇMİŞ PUANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1 YERLEŞTİRME PUANLARININ  HESAPLANMASI 

ÖSYM veri tabanına göre bir önceki yıl herhangi bir Yüksek Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta 

Öğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülür. 
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Asil adayların haricindeki adaylar puan sırası ve tercih durumuna göre yedek olarak değerlendirilir. 

 

Öğrenci Alım sonuçları Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünce www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr web adresinden ilan edilir. 

 

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) merkezi 

tarafından yurt genelinde yapılması planlanan tarihler esas alınarak belirlenecek ve kayıtlar Sakarya Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilecektir. Asil adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek 

listesindeki sıralama esas alınarak yedek kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek kayıtlarının işleyişi ile ilgili bilgiler SAÜ 

Öğrenci İşleri web sayfasından asil kayıt tarihleri bitmesinden sonra ilan edilir. 

 

Asil ve Yedek Kayıt Yeri:   SAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı –Esentepe Kampüsü 
 

 

7.   SONUÇLARIN İLANI 

8.  KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ  BELGELER 

 
 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

 

1-  Lise diplomasının aslı veya Lise Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya diplomanın kayıp olması 
durumunda kayıp belgesinin aslı (Noter onaylı suretler ya da bu belgeler dışında hiçbir belge kabul edilmez) 

 

2-  YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı 
 

3-  Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur) 

 

4- 6 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 
 

5- Askerlik durumu sorgusu yapılamayan öğrencinin askerlik durumu belgesi istenir. 
 

 

http://www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr/
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Öğrenci seçim komisyonu ve Öğrenci Seçim Üst Kurulu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle sınav ile ilgili her türlü 

değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Seçim Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip durumundadırlar. Seçim ile ilgili her 

türlü anlaşmazlıklar durumunda Üst Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Seçim yukarıda ki hükümler çerçevesinde 

yapılacaktır ve ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 
 

 

 

 

Spor Yılı Puan 

2 yıl 10 

3 yıl 20 

4 yıl 30 

5 yıl 40 

6 yıl 50 

7 yıl 60 

8 yıl 70 

9 yıl 80 

10 yıl 90 

Milliler 100 

 

 

 Branş farklılıkları ve farklı senelerde (son 10 yıl) lisans vizelerinin toplam senesi göz önüne 

alınacaktır.

 Spor özgeçmişi olmayan adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları 0 (sıfır) alınarak

 değerlendirmeye katılacaktır. 

9.  DİĞER HÜKÜMLER 

EK.1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
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Puan YÜZME Puan GÜREŞ 

 

100 

 Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Büyükler Şampiyonası'na 
katılmış olmak 

 Açık Yaş veya Büyükler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak 

 

100 

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

 

90 

 17-18, 15-16, 13-14 yaş gruplarında Türkiye rekoru kırmış olmak 
 

90 

 Bireysel müsabakalarda Büyükler, Gençler, Ümitler veya Yıldızlar 
kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek 

 Türkiye 1. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek 

 

80 

 (+)19, 17-18, 15-16, 13-14 yaş gruplarında milli olmak 
 

80 

 Büyükler, Ümitler  veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında 
üçüncü olmak  

 Türkiye 1. Güreş liginde takım olarak üçüncü olmak 
 Türkiye 2. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek 

 

 

 

70 

 
 
 

 Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş kategorisinde ilk üçe girmiş olmak 

 

 

 

70 

 Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup 
müsabakalarında Büyükler, Ümitler  veya Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek, 

 Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek 
 Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 

düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk iki dereceye girmek 
 Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında dereceye girmek 

60 
 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda ilk 8'e girmiş olmak 60 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

40 
 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

40 
 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

30 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 30 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 

20 
 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

20 
 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

15  En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 15 
 En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip 

olmak 

 10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 10 

 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

EK.2. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU 
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Puan TAEKWONDO Puan KARATE-DO 

 

 

 

100 

 Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat 
Oyunları, Gençlik Olimpiyatlarına, 

 Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Dünya 
Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarına, Dünya veya Avrupa Takımlar 
kupası /Şampiyonalarına, 

 Üniversite Dünya veya Avrupa oyunları veya şampiyonalarına katılmış 
olmak 

 

 

 

100 

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

 

 
90 

 Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli olmak,  
 Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında 

ilk iki dereceye girmek 

 

 
90 

 Gençler veya Ümitler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına 
katılmış olmak. 

 Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorisinde milli olmak. 
 

 

80 

 Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında 
üçüncü olmak, 
 

 

80 

 Büyükler, Gençler, Ümitler, Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonasında 
ilk üç dereceye girmiş olmak.. 

 Balkan Şampiyonası, C statüsündeki uluslarrası müsabakalara milli sporcu 
olarak katılmak veya derece almak. 

 

 

 

70 

 Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup 
müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek, 

 Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki 
dereceye girmek 
 

 

 

70 

 Türkiye Karate Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup 
müsabakalarında Büyükler, Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk üç 
dereceye girmek. 

 Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı 
kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk üç dereceye girmek, 
 

60 

 Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü 
olmak. 

 Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 
düzenlenen Türkiye  müsabakalarında ilk üç dereceye girmek, 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 

60 

 Minikler ve Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç 
dereceye girmek. 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 

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

 

30 

 Siyah kuşak 1.dan (pum) olmak, 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 

 

30 

 Siyah kuşak 1.Dan’ a sahip olmak. 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmek. 

 

20 
 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

20 
 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

15  7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 15  7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan 

 

ATLETİZM 
 

Puan 

 

TENİS 

 

 

 
100 

 Olimpiyatlara, Dünya, Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak 

 

 

 
100 

 Büyükler Kategorisinde Milli olmak, 
 ITF Erkekler ve Bayanlar ile WTA Bayanlar Serisi Uluslararası turnuvalara 

direkt katılma hakkını elde etmiş olmak. 
 Gençler (14, 16 ya da 18 Yaş) kategorilerinde Milli olmak, 
 Avrupa Gençler kategorileri Ferdi Şampiyonalarına katılmış olmak, 
 Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak 

 

 
90 

 Büyükler kategorisinde Milli takımda yarışmış olmak 
 Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş 

olmak 
 

 
90 

 Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış 
olmak 

 Türkiye Deplasmanlı 1. Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’e giren takımlarda 
oynamış olmak, 

 Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak. 

 

80 

 Gençler Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 
 Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk sekizde olmak  

80 

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

 

 

70 

 Yıldızlar veya Minikler kategorilerinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 
üç dereceye girmiş olmak 

 Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk sekizde olmak 
 Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 

 

70 

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

oynamış olmak. 

 

60 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 Yıldızlar ve Minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 

sekizde olmak 

 

60 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

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

 
30 

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 
  

30 

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

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 
 

 

20 

 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

20 

 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

15 
 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak  

15 
 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan KANO Puan KÜREK 

 
 

100 

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

 
 

100 

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

 

90 

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

 

90 

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

 

80 

 Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı 
Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak. 

 Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye gimiş olmak 
 

80 

 Büyükler - 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldıığı 
Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak. 

 Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 
70 

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

70 

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

 

60 
 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak  

60 
 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

40 
 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

40 
 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 

 

30 

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

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 
 

 

30 

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

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 
 

20 

 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

20 

 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

15 
 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

15 
 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

10 

 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 

 

10 

 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak 
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Puan BOKS Puan FUTBOL 

 

 

100 

 Büyükler ve gençler yaş kategörülerinde Olimpiyat, Üniversiyat, Ordular 
arası, Akdeniz oyunlarında, Dünya, Avrupa ve Avrupa Birliği 
Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 

 

 

100 

 Milli Olmak: (Erkekler) A,A2,U21,U20,U19,U18,U17,U16,U15 
               (Kadınlar) A,U19,U17,U15 

 Profesyonel Süper Lig ve 1. Ligde oynamış olmak (Erkek) UEFA PRO 
Antrenörlük lisansına sahip olmak. 

 

 

 
90 

 Büyükler ve gençler yaş kategörülerinde Olimpiyat, Ünversiyat, Ordular 
arası, Ak deniz oyunlarında, Dünya, Avrupa ve Avrupa Birliği 
Şampiyonalarına katılmış olmak 

 

 

 
90 

 2. ve 3. Profesyonel ligde oynamış olmak (Erkek). 
 1. Lig Kadın kategorisinde oynamış olmak.  
 Plaj Futbolu milli olmak. 
 Futsal Milli olmak. 
 UEFA A Antrenörlük lisansına sahip olmak. 

 
80 

 Yıldızlar, alt minikler ve üst minikler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 
üç dereceye girmek. 
 

 
80 

 Futsal Ligi, Plaj Futbol Ligi. 
 2. Lig Kadın kategorisinde oynamış olmak.  

 

 

 
70 

 Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş kategörülerinde 
Türkiye Milli Takım formasıyla Uluslararası Turnuvalara katılmak. 

 

 
70 

 Gelişim Ligi U17-U18 -U19 kategorisinde oynamış olmak 
 A2 liginde oynamış olmak 
  

60 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 Büyükler, gençler, yaş kategörülerinde Türkiye Milli Takım kampında 

bulunmak 
60 

 BAL Liginde oynamış olmak 
 

40 

 Yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş kategörülerinde Türkiye Milli 
Takım kampında bulunmak 

 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
40 

 UEFA B Antrenörlük lisansına sahip olmak. 
 Amatör Liginde en az 5 yıl oynamış olmak. 

 

 

30 

 Büyükler ve gençler yaş kategörülerinde Türkiye Şampiyonalarının en az 
ikisinde ilk sekize girmek. 

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak 

 

30 

 Gelişim Ligi U14-U15 kategorisinde oynamış olmak. 

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 

 

20 

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

 1.Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

 

 

20 

 C Lisans Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 

 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

15 

 Tüm yaş kategörülerinde en az iki defa Türkiye şampiyonasına katılmış 
olmak 

 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 
15 

 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

 

10 

 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

 

10 

 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 



15  

 

 

Puan VOLEYBOL Puan BASKETBOL 

 

 
100 

 Büyük, Genç veya Yıldız kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Dünya 
Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına 
katılmış olmak. 

 Kulüpler Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek. 

 

 
100 

 Milli sporcu olmak. (U19 ve sonrası) 
 Erkeklerde süper lig ya da 2014-2015 sezonunda ve öncesinde 1.ligde 

oynamış olmak.  
 Bayanlarda 1. Ligde oynamış olmak. 
 Büyük, Genç ve Yıldız kategorilerinde Olimpiyat oyunları, Dünya 

şampiyonası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak. 

 

 

90 

 Süper Lig Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek.  
 Büyük,Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak. 
 Plaj Voleybolunda milli olmak. 
 Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak. 

 

 

90 

 Erkeklerde 1.lig de oynamış olmak ya da 2014-2015 sezonunda ve 
öncesinde 2.ligde oynamış olmak. 

 Genç ve Yıldız milli olmak (U18,U17,U16,U15) 
 Okullararası Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmış olmak. 

 

 
80 

 Genç, Yıldız veya Küçükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 
dereceye girmiş olmak. 

 1. Ligde en az 2 maç oynamış olmak. 
 

 
80 

 Erkeklerde 2.ligde oynamış olmak. 
 Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç 

dereceye girmiş olmak. 
 U 14 Milli olmak 

 

70 

 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak. 
  

70 

 Bayanlarda 2.ligde oynamış olmak. 
 Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde 

oynamış olmak. 
 

 

60 

 Türkiye Plaj Liginde oynamış olmak. 
 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak . 
 

 

60 

 Erkeklerde Bölgesel Ligde oynamış olmak. 
 3. Kademe Basketbol Antrenörlüğü belgesine sahip olmak 

 
 

 

40 

 Okullar arası kategorilerdeTürkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş 
olmak.  

 Bölgesel ligde oynamış olmak. 
 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 
  
  
  

 

40 

 Okullar arası kategorilerde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye 
girmiş olmak. 

 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. 
 
 

30 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 

30 
 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 

 

20 
 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 
  

 

20 
 1. Kademe Basketbol antrenörü belgesine sahip olmak. 
 11 yıl ve üzeri basketbol sporcu lisansı sahibi olmak. 
   

15 
 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

 
 

15 
 7-10 yıl süreyle basketbol sporcu lisansına sahip olmak. 

 

 

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

10 
 3-6 yıl süreyle basketbol sporcu lisansına sahip olmak. 
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Puan SPOR TIRMANIŞI Puan BADMİNTON 

 

 
100 

 1.Kademe Spor Tırmanış Antrenörlük belgesine sahip olmak. 
 

 
100 

 Büyükler veya Gençler kategorisinde Olimpiyatlara katılmış olmak. 
 Büyükler veya 19 yaş kategorisinde milli olmak. 
 Büyükler veya Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmış 

olmak. 
 Büyükler veya Gençler Dünya Şampiyonasına katılmış olmak. 

 
 
 

 
90 

 Spor Tırmanış alanında Şef rota yapıcı ya da Rota yapıcı olmak. 
 
 
 

 
90 

 Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvalarında en az yarı final oynamış 
olmak  

 Gençler kategorisinde Milli olmak. 
 Büyükler veya Gençler International Challenge Cup turnuvasına katılmış 

olmak. 
 Büyükler veya Gençler Avrupa Ranking Şampiyonasında ferdi olarak 

yarışmış olmak. 
 Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak. 

 
 

 
80 

 Spor Tırmanış alanında Milli sporcu olmak. 

 
 

 
80 

 Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvasında en az çeyrek final oynamış 
olmak. 

 Büyükler Türkiye Ranking Şampiyonasına katılmış olmak. 
 Büyükler veya Gençler takım şampiyonalarında ilk 4’e giren takımlarda 

oynamış olmak. 
 Türkiye Okullar arası şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 4’ e 

girmiş olmak. 

 

70 

 Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde ilk 
üç dereceden birini almış olmak.  

70 

 Büyükler veya Gençler Türkiye finalleri takım şampiyonalarında ilk 8’ e 
girmiş olmak. 

 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 8’ e 
girmiş olmak. 

 
60 

 Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde 
finallerde yarışmış olmak ya da ileri spor tırmanış eğitimini tamamlamış 
olmak. 

 
60 

 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 

 
40 

 Spor Tırmanış Hakemi olmak ya da temel spor tırmanış eğitimini 
tamamlamış olmak. 

 
40 

 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 

 
30 

 Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde 
yarışmış olmak. 
 

 
30 

 En az 4 kere Büyükler veya Gençler Türkiye ferdi müsabakalarına katılmış 
olmak.  

 En az 4 kere Türkiye Şampiyonasına katılan kulüp takımlarında oynamış 
olmak. 

 Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 

 
20 

 11 yıl ve üzerinde sporcu lisansına sahip olmak.  
20 

 1. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 
 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

 
15 

 7-10 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak.  
15 

 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 

   10 
 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak. 10 

 İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 
 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. 



17  

 


