
TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE 

(SEM) SUTOPU BRANŞINDA ALINACAK SPORCULARA  
YÖNELİK SEÇME KRİTERLERİ 

 

1- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği usul ve esasları 
doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) ilgili spor 
federasyonlarının teklifleri dikkate alınarak SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından 
belirlenen sportif kriterler uyarınca belirlenen şartlar kapsamında Genel Müdürlük tarafından 
sporcu alımı yapılabilir. 

2- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7’nci maddesi 
gereğince SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından yerleştirme iş ve işlemleri yapılacaktır 

3- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7’nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereğince Sporcu Eğitim Merkezlerine gündüzlü eğitim için 
10-11-12-13-14-15-16 ve 17 yaşındaki sporcuların alımı yapılacaktır. (2006- 2007-2008-2009-
2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu kadın ve erkek sporcular.) 

4- Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporculara “Olimpik ve Paralimpik Sporcu 

Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında sporcu harçlığı ödenebilmesi için ortaokul ve lise 

öğrenimine başlamış veya devam etmek zorundadır. Bu doğrultuda ilkokul öğrenimine devam 

eden ve merkeze kayıt yaptıran sporcular merkez imkânlarından faydalanabilecek ancak sporcu 

harçlığı alamayacaklardır. 

5- Sporcu Eğitim Merkezlerine başvuru yapacak adayların federasyonumuzca organize edilecek 
seçmelere girmesi zorunludur. SEM Su Topu İl Seçmeleri Statüsünde belirtilen test ve ölçümler 
sonucu oluşturulacak başarı sıralamasına göre belirlenen kontenjanlar doğrultusunda sporcu 
kabulü yapılacaktır. Sporcular belirlenecek tarihler arasında ilgili spor federasyonu başkanlığına 
başvuru yapacaklardır. 

6- SEM Su Topu İl Seçmeleri ile ilgili seçme yeri, tarihi, detaylı statü ve seçme kayıt linki TSF 
sitesinden duyurulacaktır. 

7- SEM Su Topu İl Seçmelerine katılan sporculara uygulanacak testler aşağıda verilen yaş 
gruplarında ayrı ayrı değerlendirilecektir.  
a) 2006- 2007 
b) 2008-2009 
c) 2010-2011 
d) 2012 ve 2013  

8- Gündüzlü eğitim için başvuran sporcular; Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları 
içerisinde ikamet etmeleri veya öğrenim görmeleri şartıyla başvuru yapabileceklerdir. 

9- Değerlendirme Komisyonunca; Sporcu Eğitim Merkezlerine yerleştirilmek üzere tercih yapan 
sporculardan TSF SEM İl Seçmeleri Statüsünde belirtilen test ve ölçümler sonucu oluşturulacak 
başarı sıralamaları ve öğrenim durumları dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.  

10- Merkeze girmeye hak kazanan sporcular spor federasyonu başkanlığı ile Spor Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 
10 (on) iş günü içerisinde kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. 10 (on) iş günü içerisinde kayıt 
işlemlerini tamamlamayanların yerine yapılan seçmelerde en iyi derece elde eden sporcular 
merkeze kayıt hakkı kazanacaktır.  

11-  Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcular aşağıdaki belgelerle birlikte Sporcu Eğitim 
Merkezinin bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuracaklardır.  
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
• e-Devlet Kapısından alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,  
• Sağlık Raporu (ilgili branşı yapmasında herhangi bir engel bulunmadığına dair ibarenin olduğu) 
• Veli veya vasi izin belgesi 
• 4 adet fotoğraf  
• Taahhütname  
• e-Devlet Kapısından alınan ikametgâh belgesi 
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SPORCU SEÇİMİNDE UYGULANACAK TESTLER  
 

1. HAVUZ/SAHA TESTLERİ  
Genel Başarı Puanı (GBP; 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.), “havuz/saha testleri” 
sonucu hesaplanacaktır. 

1.1 GENEL YÜZME BECERİSİ TESTLERİ (GENEL BAŞARI PUANINA KATKISI %30) 
Toplam 4 adet test bulunmaktadır. 4 adet test sonucunda elde edilen yüzme sürelerinin 
(saniye) her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecektir ve ortalaması alınıp tek bir 
puana indirgenecektir. Elde edilen bu puanın %30’u hesaplanarak Genel Yüzme Becerisi 
Testleri bölümünün Genel Başarı Puanına katkı puanı hesaplanacaktır. 
Testler 

 15 m serbest yüzme 

 25 m serbest yüzme 

 50 m serbest yüzme 

 100 m serbest yüzme 
1.2 SUTOPUNA ÖZGÜ YÜZME BECERİSİ TESTLERİ (GENEL BAŞARI PUANINA KATKISI %30) 

Toplam 5 adet test bulunmaktadır. 5 adet test sonucunda elde edilen yüzme sürelerinin 
(saniye) her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecektir ve ortalaması alınıp tek bir 
puana indirgenecektir. Elde edilen bu puanın %30’u hesaplanarak Sutopuna Özgü Yüzme 
Becerisi Testleri bölümünün Genel Başarı Puanına katkı puanı hesaplanacaktır. 
Testler 

 25 m serbest kafa dışarıda yüzme  

 25 m top sürme 

 25 m serbest ayak 

 25 m kurbağalama ayak 

 25 m makas ayak 
2.3 SUTOPU TOP TEKNİĞİ/BECERİSİ TESTLERİ (GENEL BAŞARI PUANINA KATKISI %40) 

Toplam 10 adet test bulunmaktadır. 10 adet test sonucunda elde edilen teknik/beceri 
puanlarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecektir ve ortalaması alınıp tek bir 
puana indirgenecektir. Elde edilen bu puanın %40’ı hesaplanarak Sutopu Top 
Tekniği/Becerisi Testleri bölümünün Genel Başarı Puanına katkı puanı hesaplanacaktır. 
Testler 

 Kafa dışarda serbest kol, serbest ayak 

 Kafa dışarda serbest kol, kurbağa ayak 

 Dikey pozisyonda temel kaleci makas 

 Dikey pozisyonda tek elle blok 

 Yatay pozisyonda suya yatık öne doğru makas 

 Top sürmek 

 Sağ/sol el suya pas 

 Sağ /sol el ele pas 

 6m den boş kaleye üst köşelere şut. 

 4x4 tek kale 4dk maç 

Belirlenecek olan top dirilleri en az 2 Antrenörün değerlendirmesi ile kayıt altına 
alınacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden olup 2 Antrenörün verdiği puanın 
ortalaması üzerinden kayıtlara geçecektir.  


