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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında
Antrenörlük Eğitimi bölümü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen spor bilimi alanında 
büyük öneme sahip olan antrenörlük alanında, branşına her yönüyle hâkim ve spor-
tif yeterlilikleri en üst seviyede olan, teorik bilgi yanında pratik birikim de edinmiş, 
liderlik özelliği gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık, iletişim becerisi yüksek, genel 
sportif bilgilerin yanı sıra seçilen uzmanlık dalında teknik-taktik bilgisi, müsabaka 
yönetimi, antrenman yöntemleri konularında üstün donanım kazanmış, Türk sporu-
na ve spor kulüplerine sporcu yetiştirmek ve antrene etmek için gerekli olan millî, 
evrensel ve etik değerleri de benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 
Programdan mezun olacak öğrenciler “Antrenör” unvanını almaktadır.

Çalışma Alanları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, 
- Üniversitelerde akademisyen olarak, 
- Yerel yönetimlerde spor uzmanı olarak, 
- Özel ve resmî okullarda öğretmen olarak,
- Amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör olarak, 
- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında memur olarak, 

Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi 
ve organize edilmesinde görev alabilirler. 



ÖZEL YETENEK SINAVI  EK KONTENJAN UYGULAMA TAKVİMİ

ÖN KAYIT TARİHİ:
13-17 Eylül 2021
(Saat 17:00’de son bulacaktır.) 

ÖĞRENCİ ÖN KAYIT BÜROSU
İstanbul Galata Üniversitesi Galata Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi
https://ois.galata.edu.tr/ogrenciler/ozelyetenek
 adresinden online olarak da yapılabilmektedir.

SINAV TARİHİ : 21 Eylül 2021 Salı 
SINAV SAATİ : 10:00-17:00
SINAV YERİ : İ.B.B Beyoğlu Spor Kompleksi
   Yahya Kahya, Sipahi Sok. No:2, 34440 Beyoğlu/İstanbul

İRTİBAT NO : 0212 912 50 50 / 0212 912 41 41

- Sınav randevu sistemiyle yapılacaktır. 
- Her aday Özel Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati sınava başvuru sırasında 
belirleyebilmektedir. 
- Covid-19 Pandemi sürecinden ötürü randevu saatleri dışında hiçbir öğrenci sınava 
alınmayacaktır.



BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL BİLGİLER

ADAY KABUL KOŞULLARI
- 2021 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 ham puan almış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde T.C. 
Kimlik numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Spor Bilimleri Fakültesi 
özel yetenek sınavlarına girmesinde ve/veya spor yapmasında sakınca yoktur.” 
ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınabilir.)
- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi 
(aslı ile karşılaştırılacaktır)
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

- TYT Sınav çıktısı (TYT’den en az 150 puan almış olmak gerekir.)
- Ödeme Dekontu

Sınav Ücreti: 120 TL 
Hesap Bilgilerimiz: 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Hesap Adı : İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Şube : Elmadağ ( 751 )
IBAN          : TR71 0001 2009 7510 0016 0030 81
  TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72

Açıklama kısmı: (Banka dekontu üzerine adayın “T.C.Kimlik numarası Adı Soyadı ve 
‘SBF SINAV ÜCRETİ” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır)



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavu-
zunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm 
hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan 
Antrenörlük Eğitimi bölümüne öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde 
tutularak yapılacaktır:
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP- SP), 
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2021-TYT Puanı (TYT-P) belli ağırlıklarla çarpılarak 
toplamı alınır.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce 
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her 
aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır:

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirme puanı (YP) 
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)v 
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

Aday diğer alanlardan geliyorsa; YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 
kontenjan sayısı kadar aday, sınavı kazanmış olacaktır.



EK KONTENJANLAR

Spor Bilimleri Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Ek Kontenjandan Toplam 
48 öğrenci alınacaktır. Adaylara %25 Sporcu bursu imkânı sağlanacaktır.
Antrenörlük Eğitimi bölümünde (2 Kadın + 2 Erkek) olmak üzere ek kontenjandan 
toplam 4 öğrenciye %100 ÖSYM bursu verilecektir.

Ayrıca parkur derecesi en yüksek olan 2 Kadın ve 3 Erkek öğrenciye ek kontenjandan 
ÖSYM Giriş Bursuna ilave olarak %25 Sporcu Bursu verilecektir.

%50 burslu ek kontenjanın (44 kişi) yarısı kadın yarısı erkek öğrencilerden seçilecektir. 
Herhangi birinin dolmaması hâlinde diğer kontenjandan kaydırma yapılabilecektir. 
Tek sayılı kontenjanların paylaştırılmasında daima kadın öğrencilerin lehine hesapla-
ma yapılır.

Her bölüm için %10 engelli öğrenci kontenjanı tanınmıştır. Engelli adayların yerleştiril-
mesi TYT puanına göre başarı ve tercih sıralaması esas alınarak yapılacaktır. Engelli 
adayların yerleştirilebilmesi için TYT’den en az 100 puan almış olmaları ve durumları-
nı “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekir. Engelli kontenjanına yeterli 
kayıt yapılmaması hâlinde bu kontenjana diğer öğrencilerden kaydırma yapılabile-
cektir.

%50 burslu öğrenim bedeli 18.900 on sekiz bin dokuz yüz TL [KDV Dahil] olacaktır.
%25 Sporcu burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine özel yetenek sınavına girmiş 
diğer öğrencilerden puan sırasına göre kayıt yapılacaktır.  

Sporcu bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan 
öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. EK Kontenjanların dolmaması 
durumunda tekrar sınav yapılabilir.



SINAVIN UYGULANMASI
Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır.

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU TESTİ
Beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceye tam puan verilerek sıralama yapılır, 
standart puanı hesaplanır. İstasyon yerleşimi ve mesafeleri sınav yapılacak olan 
salonun durumuna göre yapılacaktır. 

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI
Adaylar hazır olduklarında fotoselin başlangıç kapısından geçerek süreyi başlatır, 
parkuru tamamlayarak bitiriş kapısından geçerek süreyi durdurur. Başlangıç ile bitiş 
arasındaki süre kayıt edilir. Adayların iki uygulama hakkı vardır. En düşük süre 
hesaplamaya dahil edilir.

ÖNE TAKLA: Aday minder üzerinde öne yuvarlanarak takla atar. Gövdenin tama-
men minderin dışında kalması halinde takla tekrarlanır. 
HUNİ ETRAFINDA KOŞU: Aday huninin etrafında koşar. 

ÖNE TAKLA: Aday minder üzerinde öne yuvarlanarak takla atar. Gövdenin tama-
men minderin dışında kalması halinde takla tekrarlanır.

ENGEL ÜZERİNDEN GEÇİŞ: Aday ard arda duran 40 cm. yüksekliğinde 3 engel üze-
rinden tek tek koşarak geçer. Engeli deviren aday engeli düzelterek tekrar geçiş 
yapar. 

SLALOM KOŞUSU: Aday 1,5  metre aralıklar ile yerleştirilmiş olan 6 adet çubuğun 
etrafından  koşarak slalom yapar.



TOP TAŞIMA: Aday kasanın içinde bulunan topları birer birer taşıyarak yuvarlak 
lastiklerin içine yerleştirir. 

ENGEL ÜZERİNDEN VE ALTINDAN GEÇİŞ 
Aday 1. engelin üstünden 2. Engelin altından, 3. Engelin üstünden ve 4. Engelin altın-
dan geçiş yapar. Engeli deviren aday devirdiği engeli düzeltir ve o engelden tekrar 
geçerek istasyona devam eder.

SAĞLIK TOPU İLE SLALOM: Aday sağlık topunu elinde taşıyarak 6 tane çubuğun 
etrafında slalom yapar. 

HUNİLER ARASINDA KOŞU: Aday 2-3 ve 4 metre aralıklar ile yerleştirilmiş 6 huniye 
sırayla dokunarak koşar. 



BECERİ KOORDİNASYON PARKURU



SINAV İTİRAZLARI
Adayların kendi bilgilerine ilişkin olası hatalara itirazları aynı gün içerisinde gerçekle-
şecektir. İtirazlar Spor Bilimleri Fakültesi sınav komisyonuna yazılı olarak yapılacak-
tır. Yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde o gün sınava 
giren tüm adayların sınavlarının bitiminde adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır. 
Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtiraz ücreti 120 TL’dir (İtiraz, haklı bulunursa ücret iade edilir).

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-
nen takvim çerçevesinde, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenecek günlerde 
mesai saatleri içinde İstanbul Galata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 
yapılacaktır.

Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek 
Listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaatları, kontenjan ilk gün 
tamamlanamadığında kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan 
kazananların başvuruları alınarak, kayıtları yapılacaktır.
Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvu-
ru tarihleri üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her 
yedek adaya 1 gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek 
adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir.

Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat 
etmeyenler kayıt haklarını kaybederler
.
Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. 
Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ…


