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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL 

YETENEK SINAVI İLE BÖLÜMLERİMİZE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  

 

 

BÖLÜM TOPLAM KONTENJAN 

MİLLİ SPORCU 

KONTENJANI 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ 

(20 Kadın + 40 Erkek)= 60 (2 Kadın + 4 Erkek) = 6 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ  (15 Kadın + 25 Erkek)= 40 (1 Kadın + 3 Erkek) = 4 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ  (15 Kadın + 25 Erkek)= 40 (1 Kadın + 3 Erkek) = 4 

REKREASYON (10 Kadın + 20 Erkek)= 30 (1 Kadın + 2 Erkek) = 3 

 

 Milli Sporcu kontenjanı: Milli sporcu kontenjanına sadece olimpik branşlarda milli olmuş 

adaylar başvurabilir. Milli kontenjanı “Toplam Kontenjan” içerisindedir.  Yeterli başvuru 

olmadığı takdirde ilgili bölümü tercih eden diğer adaylardan karşılanacaktır. 

 Milli Sporcular Milli Kontenjanından yararlanmakla beraber ayrıca başvuru dilekçesinde 

belirtmek koşulu ile isterlerse yetenek sınavına da katılabilme hakkına sahiptirler. 

 Kontenjanlar dolmadığı durumlarda eksik kontenjan diğer cinsiyetten karşılanacaktır. 

 

1. ÖNKAYIT, YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 
ÖN KAYIT 14 – 18 AĞUSTOS 2017 

ÖZEL YETENEK SINAVI 23 – 26 AĞUSTOS 2017 
ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI 30 AĞUSTOS 2017 
KAYIT TARİHİ **  14 – 21 EYLÜL 2017 

** ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI İLANI İLE BİRLİKTE BÖLÜMLERE İLİŞKİN AYRINTILI 

KAYIT PROGRAMI WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLECEKTİR.  

 

NOT: ADAYLAR SINAVLA İLGİLİ TÜM DUYURU VE AÇIKLAMALARI YÜKSEKOKULUMUZUN 

WEB ADRESİNDEN GÜNLÜK OLARAK TAKİP ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.   

 

2. ÖZEL KOŞULLAR 

a) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor -Alan / 

Kol Bölümlerinden mezun olan adayların, Olimpik branşlarda milli olan sporcuların 2017-

YGS puan türlerinden birinden en az 210.000 ve daha fazla puan almış olmak. 

b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilen Alan-Kol Bölümler dışındaki bir Alan-Kol- Bölümünden 

başvuracak adayların 2017-YGS puan türlerinin en az birinden 250.000 ve daha fazla puan 

almış olmak. 

c) T.C. vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak. 

d) Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da, 

isterlerse Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler.   

     

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a. Başvuru dilekçesi 

b. 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesi 

c. Üç adet 4.5 X 6 cm. ebadında son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf  

d. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
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e. Adayların Ön Kayıt işlemleri için gerekli olan başvuru kayıt dosyası MKÜ BESYO Öğrenci 

İşlerinden alınacaktır. 

f. Adayların sağlık kuruluşlarından alacağı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 

Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu. 

g. Herhangi bir spor dalında (bireysel veya takım sporları) spor özgeçmiş durumu 

belgelenmelidir. Spor özgeçmiş belgeleri onaylanmış olarak ilgili federasyonlardan 

alınmalıdır. Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) 

yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olması 

zorunluluğu yoktur). 

h. ISLAK İMZALI VE MÜHÜRLÜ olmayan spor özgeçmiş belgeleri KESİNLİKLE 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

i. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor -Alan / 

Kol Bölümlerinden mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve 

fotokopisi. 

j. Milli sporcuların milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da 

noter tasdikli sureti. 

  

4. BAŞVURU YERİ: 

Başvuru işlemleri (MKÜ Tayfur Ata Sökmen Kampusundaki Beden eğitim ve Spor 

Yüksekokulunda) yukarıda belirtilen ön kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru adayın 

kendisi ya da Başvuru Formunu adayın imzalaması (ıslak imza) şartıyla bir yakını tarafından da 

yapılabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KIYAFETLER: 

Ön kayıtlarını yaptıran adaylar sınava aşağıdaki belge ve kıyafetlerle gireceklerdir: 

 Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

veya süresi dolmamış pasaport). Fotoğraflı özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava 

alınmazlar. 

 Sınav giriş belgesi 

 Spor giysileri (şort, tişört, spor ayakkabısı). 

 Özel Yetenek Sınavı boyunca Yüksekokulumuz tarafından adaylara verilen, üzerinde göğüs 

numarası yazılı tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı-resim vb. bulunan adaylar sınava 

alınmayacaklardır.  

 

SINAV TARİHİ VE YERİ: 

Özel yetenek sınavı 23.08.2017 tarihinde başlayacaktır.  

Göğüs numarasına göre adayların sınava gireceği gün ve saat başvurular tamamlandıktan sonra 

resmi internet sitemizde duyurulacaktır. 

 

 Erkek adayların 1500 m ve bayan adayların 800 m koşu testleri Antakya Atatürk Stadyumunda 

yapılacaktır. 

 30 m Sprint testi MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Salonunda yapılacaktır. 

 Ön kayıtlarını yaptıran adayların ilan edilecek programa uymaları ve göğüs numaraları 

esas alınarak ilan edilen saatten en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 
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ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER 

 

 

Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.  

 

1. Aşama: Eleme testi:  

 

Erkek adaylar için 1500 m koşu testi yapılacaktır. 1500 metreyi 5 dakika 40 saniye ve altında 

tamamlayan adaylar eleme testinde başarılı kabul edilerek 30 metre sürat testine girmeye hak 

kazanacaklardır.  

 

Bayan adaylar için 800 m koşu testi yapılacaktır. 800 metreyi 3 dakika 45 saniye ve altında 

tamamlayan adaylar eleme testinde başarılı kabul edilerek 30 metre sürat testine girmeye hak 

kazanacaklardır.  

 

Erkek adaylar için 1500 m ve bayan adaylar için 800 m testi eleme niteliğinde olup özel 

yetenek sınav puanlamasına katılmayacaktır. 

 

2. Aşama: 30 metre sürat testi: Eleme testini başarıyla tamamlayan erkek ve bayan adaylar 30 

metre sürat testine katılacaktır. Sürat testinden elde edilen derece özel yetenek sınav 

puanlamasında kullanılacaktır.  

 

30 metre sürat testi fotosel kullanılarak yapılacaktır. Adaylar koşuya başlangıç fotoselinin 1 

metre gerisinden başlayacaklardır. Her adaya 1 (bir) koşu hakkı tanınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilal
Stamp
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DEĞERLENDİRME 

Yerleştirme puanının hesaplanması 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 

Kılavuzunda (Sayfa 26-27) belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması (ÖYSP): Tüm bölümler için Özel Yetenek 

Sınav Puanının hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

 

ÖYSP = (30 m Sprint Testi Standart Puanı x 0,70) + (Spor Özgeçmişi Standart Puanı x 0,30) 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

• Adaylar yetenek sınavına çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla, silah vb. 

teçhizatla giremezler. 

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.  

• Kazanamayan adayların başvuru belgeleri (diplomalarının aslı hariç) hiçbir şekilde geri 

verilmeyecektir. 

• Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara duyurmak koşuluyla, sınav ile ilgili her 

türlü değişiklik yapmak hakkına sahiptir. 
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SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUAN KRİTERLERİ 

 
BİREYSEL SPORLAR İÇİN PUAN 
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç 

dereceye girmiş olanlar 
100 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk 

üç dereceye girmiş olanlar  
95 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katılmış 

olanlar 
90 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 

turnuva da ilk üç dereceye girmiş olanlar 
90 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine 

katılmış olanlar 
85 

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 

turnuvaya katılmış olanlar (İlgili Federasyonun davetli sporcusu 

olduğunu belgelemek) 

80 

Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 

(Atletizm turnuvalarında harcırah barajını geçmiş olmak)  
60 

Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş 

olanlar (Atletizm turnuvalarında harcırah barajını geçmiş olmak) 
50 

Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda 

ilk üç dereceye girmiş olanlar  
50 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal 

turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 
50 

Gençler ve Büyükler bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 30 
Liseler arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar 30 
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş 

olanlar 
30 

En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda 

ilk 5’e girmiş olanlar 
30 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal 

turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 
30 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 25 
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar 25 
Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 25 
Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 
Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi) 15 
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu 

yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından 

onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse  dahi 

yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği 

kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere 

uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma 

hakkına sahiptir.  
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FUTBOL PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Ümit milli takımda yer almak 90 

A Genç milli takımda yer almak 80 

B Genç milli takımda yer almak 70 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 90 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Süper ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 90 

I. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 80 

II. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 70 

III. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 60 

U21 - U19 Elit - U17 Elit (5 adet müsabaka cetveli) 50 

BAL - Gelişim Liglerinde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 40 

Liseler Türkiye Şampiyonası 

İlk üçte yer almak 50 

İlk üç sonrası 30 

Eleme turları  20 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu 

yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından 

onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse  dahi 

yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği 

kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere 

uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma 

hakkına sahiptir.  
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Hentbol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 90 

Yıldız milli takımda yer almak 80 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Süper lig (5 adet müsabaka cetveli) 80 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 

Liseler Türkiye Şampiyonası 

İlk üçte yer almak 50 

İlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
20 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu 

yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından 

onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse  dahi 

yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği 

kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere 

uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma 

hakkına sahiptir.  
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Voleybol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 90 

Ümit milli takımda yer almak 80 

Yıldız milli takımda yer almak 70 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Efeler Ligi 80 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 30 

Liseler Türkiye Şampiyonası 

İlk üçte yer almak 50 

İlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu 

yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından 

onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse  dahi 

yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği 

kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere 

uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma 

hakkına sahiptir.  
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Basketbol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

B milli takımda yer almak 90 

Genç A milli takımda yer almak 70 

Genç B milli takımda yer almak 70 

Ümit milli takımda yer almak 70 

Yıldız milli takımda yer almak 50 

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Spor Toto Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi (5 adet 

müsabaka cetveli) 
80 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 

Liseler Türkiye Şampiyonası 

İlk üçte yer almak 50 

İlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu 

lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu 

yoktur). 

 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en 

yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından 

onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi 

yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği 

kesilecektir. 

 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere 

uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma 

hakkına sahiptir.  
 

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak branş dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir.  
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OLİMPİK SPOR DALLARI 

Yaz Sporları Kış Sporları 

Su Sporları  

(Yüzme, atlama, senkronize yüzme, sutopu) 
Biatlon 

Okçuluk Bobsleigh 

Atletizm Curling 

Badminton Buz Hokeyi 

Beyzbol Luge 

Basketbol Paten 

Boks Kayak 

Kano    

Bisiklet   

Binicilik   

Eskrim   

Futbol   

Cimnastik   

Hentbol   

Hokey   

Judo   

Modern Pentatlon   

Kürek   

Yelken   

Atıcılık   

Softball   

Masa Tenisi   

Taekwondo   

Tenis   

Triatlon   

Voleybol   

Halter   

Güreş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


