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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

yılında “Beden Eğitimi Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim.-II. Öğretim)” ve 

“Spor Yöneticiliği” Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alımına ait işlemler bu sınav kılavuzuna göre yürütülür. Bu sınav kılavuzu, özel yetenek 

sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulmasına dair 

işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. 

Özel yetenek sınavı değerlendirme koşullarına ilişkin uygulama esasları ve değerlendirme 

sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız için bu sınav kılavuzunu dikkatli okuyunuz. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 1 

Bu sınav kılavuzu; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük 

Eğitimi (Normal Öğretim - II. Öğretim), “Beden Eğitimi Öğretmenliği” ve “Spor Yöneticiliği” 

Bölümleri ön kayıt, özel yetenek sınavının uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilmesine 

ilişkin esasları düzenler. 

Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Üst Kurul’a aittir. 

Bu Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe 

girer ve yürütülür. 

Bu Özel Yetenek Sınav Kılavuzu hükümleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi tarafından yürütülür. 

 

KAPSAM 

Madde 2 

Bu Kılavuz; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I.- II. Öğretim Programı) , 

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine giriş için ön kayıt yaptıracak 

adayların; başvuru, özel yetenek sınavı ve değerlendirilmesi, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, 

sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

TANIMLAR 

Madde 3 

Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

SBF: Spor Bilimleri Fakültesi 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı.  

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı  

YP: Yerleştirme Puanı. 

SÖP: Spor Özgeçmiş Puanı 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

TYT: Temel Yeterlilik Testi 

ASFK: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 

DİĞER ÖĞRENCİLER: Engelli Olmayan Öğrenciler 
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ÜST KURUL ve SINAV ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN OLUŞUMU               

Madde 4  

Üst Kurul ve Sınav ve Değerlendirme Komisyonu 

Üst Kurul 

Üst Kurul Dekan, 2 dekan yardımıcısı ve 3 bölüm başkanından oluşur. Karar alma sürecinde 

oyların eşit oması durumunda dekanın oyu 2 oy sayılır. Fakülte dekanı kurula başkanlık yapar.  

Görevleri; 

a) Sınav yapılacak yer ve sınav zamanı vb. hususları belirlemek ve  gerektiğinde değişiklikler 

yapmak ve ilan etmek,  

b) Özel yetenek sınav jürilerini oluşturmak ve görevlerini belirlemek,   

c) Sınav güvenliği için önlemleri almak,  

d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işleri 

yürütmek,  

e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeleri tespit ve temin etmek,  

f) Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve görevlileri belirlemek,   

g) Sınavın işleyişi, yürütülmesi ve sonuçları da dâhil olmak üzere yapılan itirazlar konusunda 

nihai kararı vermek,  

h) Gerekli gördüğü durumlarda adaylar tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili yetkili kurullar 

tarafından yeniden incelenmesini talep etmek.  

 

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu 

Görevleri 

a) Sınav ve değerlendirme komisyonu üst kurul tarafından atanacak öğretim elemanlarından 

oluşur. 

 

Görevleri 

a) Özel Yetenek Sınavının koşullarını belirlemek ve ilan etmek. 

b) Özel Yetenek Sınavının Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzuna uygun olarak yapılmasını sağlamak ve  değerlendirmek 

c) Adayların itirazları konusunda incelemeler yaparak karar vermek. 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ  

Madde 5 

Bölümler 

1-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

2-Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim 

3-Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Öğretim 

4-Spor Yöneticiliği Bölümü  
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2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 

Madde 6 

Başvuru için gerekli şartlar; 

Genel Şartlar 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak 

(Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

c) Sağlık kurumlarından alınmış “Spor Yarışmalarına Katılmasında Sağlık Açısından Bir 

Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporu.  

d) Özel Yetenek sınavına başvuracak olan adaylar “Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık 

Hizmeti” bedeli olarak Ziraat Bankası Tokat Yeşilırmak Şubesi TR93 0001 0026 3735 2156 

4451 78 IBAN hesabına 50 TL yatıracaktır. Açıklama kısmına “Adayın Adı-Soyadı, TC Kimlik 

Numarası ve Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık Hizmet Gideri” yazdırılacaktır. 

Adaylar ilgili dekontu başvuru esnasında online olarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu ücret hiç bir 

şekilde geri ödenmeyecektir.  

e) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü İçin; Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla 

öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 

inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu madde engelli adaylar için de geçerlidir,  

f) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim ve II. Öğretim) İçin; Özel yetenek 

sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 150 ve 

üzeri olması gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin 

hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre 

öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş 

Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir,  

g) Spor Yöneticiliği Bölümü İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim 

programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019-

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

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

h) Engelli Adaylar; Engel olarak (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 sınavlarına kabul edilir. 2020 yılı TYT puanı  en az 100  

veya 2019 yılı TYT dönüştürülmüş puanının ( 2020 yılı-TYT nihai sınav puanı) en az 100  ve 

üzerinde olanlar başvurabilir. 
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BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI 

Madde 7 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 15 kadın, 25 erkek olmak üzere toplam 40 

öğrenci alınacaktır. Alınacak öğrencilerin 2 kontenjanı engelli kadın, 2 kontenjanı engelli erkek 

aday olacaktır.  

 Kadın Erkek 

Diğer öğrenciler 13 23 

Engelli Öğrenciler 2 2 

 Toplam 15 25 

Spor Yöneticiliği Bölümü   

Spor Yöneticiliği Bölümü için 20 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 60 öğrenci alınacaktır.  

Alınacak öğrencilerin 2 kontenjanı engelli kadın-4 kontenjanı engelli erkek aday olacaktır.  

  

 Kadın Erkek 

Diğer öğrenciler 18 36 

Engelli Öğrenciler 2 4 

 Toplam 20 40 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal öğretim bölümlerine toplam 50 öğrenci alınacaktır.  

Alınacak öğrencilerin 2 kontenjanı engelli kadın-3 kontenjanı engelli erkek aday olacaktır.  

b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü I I. öğretim bölümlerine toplam 40 öğrenci alınacaktır. Alınacak 

öğrencilerin 2 kontenjanı engelli kadın-2 kontenjanı engelli erkek aday olacaktır.  

Tablo 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branşlara Göre Kontenjanlar 

 

BRANŞLAR 

Normal Öğretim Programı  (II. Öğretim Programı) 

  Kadın Erkek Kadın Erkek 

Futbol 1 5 1 4 

Voleybol 4 4 3 3 

Basketbol 4 4 2 3 

Hentbol 3 2 1 2 

Güreş 1 4 1 3 

Atletizm 1 2 1 2 

Yüzme 1 2 1 2 

Masa Tenisi 1 1 1 1 

Badminton 1 2 1 2 

Halkoyunları 1 1 1 1 

Engelli Öğrenciler 2 3 2 2 

TOPLAM 20 30 15 25 
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Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim ve II. Öğretim) Spor Özgeçmiş 

Değerlendirmesi 

Antrenörlük Eğitimi bölümü (Normal ve II. Öğretim) için 10 farklı branş + engelli öğrenci 

kontenjanına sporcu özgeçmiş değerlendirmesi ile öğrenci alınacaktır. Adayların sporcu 

özgeçmişlerine ait belgeleri online başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Her 

branş için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından bu belgeler incelenerek adayın spor 

özgeçmiş puanı (SÖP) belirlenecektir. Özel yetenek sınavı puanı, spor özgeçmiş puanının 

%70‘i ve koordinasyon sınav puanının %30’undan oluşur. Adaylar sadece bir branşa ait spor 

özgeçmiş belgelerini komisyona sunabilir. Adayların başvuru yapabilecekleri branşlar ve branş 

kontenjanları Tablo 1‘de verilmiştir.  

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Spor Özgeçmiş Değerlendirmesi 

Adayların spor özgeçmişlerine ait belgelerini online başvuru ile sisteme yüklemeleri 

gerekmektedir. Her branş için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından bu belgeler 

incelenerek adayın spor özgeçmiş puanı (SÖP) belirlenecektir. Özel yetenek sınavı puanı, spor 

özgeçmiş puanının %70‘i ve koordinasyon sınav puanının %30’undan oluşur.Adaylar 

sadece bir branşa ait spor özgeçmiş belgelerini komisyona sunabilir. Adayların başvuru 

yapabilecekleri branşlar ve branş kontenjanları Tablo 2‘de verilmiştir.  

Bu branşların spor özgeçmiş puan tablosu Tablo 2’de verilmiştir  

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Özgeçmiş Değerlendirmesi 

Adayların spor özgeçmişine ait belgelerini online başvuru ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Her branş için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından bu belgeler incelenerek adayın 

spor özgeçmiş puanı (SÖP) belirlenir. Özel yetenek sınavı puanı, spor özgeçmiş puanının 

%70‘i ve koordinasyon sınav puanının %30’undan oluşur.Adaylar sadece bir branşa ait spor 

özgeçmiş belgelerini komisyona sunabilir. Adayların başvuru yapabilecekleri branşlar ve branş 

kontenjanları Tablo 2‘de verilmiştir.  

Bu branşların spor özgeçmiş puan tablosu Tablo 2’de verilmiştir.   

 

Tablo 2. Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Spor Özgeçmiş Branşları 

Atletizm          Tablo 3 Buz Hokeyi  Tablo 13 Halter  Tablo 13 Oryantring Tablo 13 

Badminton Tablo 4 Binicilik  Tablo 13 Judo      Tablo 13 Okçuluk  Tablo 13 

Basketbol  Tablo 5 Beyzbol  Tablo 13 Karate    Tablo 13 Ragby   Tablo 13 

Futbol     Tablo 6 Buz Pateni  Tablo 13 Kayak     Tablo 13 Sualtı Ragby  Tablo 13 

Güreş      Tablo 7 Bocce  Tablo 13 Korfbol  Tablo 13 Sörf     Tablo 13 

Halkoyunları Tablo 8 Bowling   Tablo 13 Korumalı Futbol Tablo 13 Squash   Tablo 13 

Hentbol     Tablo 9 Bilek Güreşi  Tablo 13 Kano  Tablo 13 Tenis     Tablo 13 

Masa Tenisi  Tablo 10 Cimnastik Tablo 13 Kürek   Tablo 13 Teakwondo Tablo 13 

Voleybol    Tablo 11 Çim Hokeyi  Tablo 13 Kick Boks  Tablo 13 Triatlon   Tablo 13 

Yüzme      Tablo 12 Dart  Tablo 13 Modern Pentatlon Tablo 13 Yelken   Tablo 13 

Atıcılık      Tablo 13  Eskrim  Tablo 13 Motor Sporları  Tablo 13 Engelli  

Öğrenciler 

Tablo 14 

Boks        Tablo 13 Golf   Tablo 13 Muaythai   Tablo 13 
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BAŞVURU VE SPOR ÖZGEÇMİŞİ EVRAK YÜKLEME İŞLEMİ 

Madde 8 

a) Online başvuru yapmayan adaylar koordinasyon sınavına giremez. 

b) Sporcu özgeçmişi olmayan adaylar online başvuru yapıp kayıt numarası almak zorundadırlar.  

c) Adaylar 4-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında besyobasvuru.gop.edu.tr web sayfası üzerinden 

online kayıt yaptırabilir ve sporcu özgeçmişine ait belgeleri online olarak sisteme 

yükleyebilirler. 

d) Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraflarını sisteme yüklemeleri zorunludur. 

e) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü taranarak sisteme yüklenir.  

f) Aynı alandan başvuracak adaylar (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) durumlarını belgelendireceklerdir. 

g) Engelli statüsünde başvuracak adayların engel durumlarını gösteren”engelli sağlık kurulu 

raporu”nun aslı 

h) Adaylar; şartları tutması halinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 

(Normal Öğretim ve II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği bölümleri için belirlenmiş branş ve 

kontenjanlara başvurabilirler. 

i) Adaylar sporcu özgeçmişlerine ait belgeleri online olarak sisteme eksiksiz yüklemek 

zorundadırlar.  

j) Her aday belirtilen branş ve cinsiyet kontenjanını gösteren tabloları da göz önünde 

bulundurarak kendi öncelik sırasına göre bölüm tercihi veya tercihlerini yapabilir. 

k) Online olarak başvurusunu tamamlayan ve sporcu özgeçmişine ait belgeleri sisteme yükleyen 

adaylar başvuru süresince tercihlerinde değişiklik yapabilir, ek belgeler sisteme 

yükleyebilirler. 

l) Sağlık kurumlarından alınmış “Spor Yarışmalarına Katılmasında Sağlık Açısından Bir 

Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporu.  

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Online Başvuru Tarihi 04- 16 Ağustos 2020 

Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirme Süreci 17-23  Ağustos 2020 

Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 24-Ağustos 2020 

İtirazlar 24-25 Ağustos 2020 

Koordinasyon Sınavı  26- 27- 28 Ağustos 2020 

 

SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT BELGELER VE KABUL EDİLME KOŞULLARI 

 Madde 9 

a) Milli sporcu belgesi ile başvuru yapacak adaylar, Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında 

Yönetmeliğin (Resmî Gazete, 12 Mayıs 2011 Perşembe, Sayı: 27932) Milli Sporcu Belgesi 

Almaya Hak Kazanma (Madde 7) maddesine göre düzenlenmiş belgelerinin ıslak imzalı asıl 

nüshası ile müracaat edeceklerdir. 

https://besyo.gop.edu.tr/
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b) Ulusal ve Uluslararası düzeydeki müsabakalarda yer aldığını, yaptığı dereceyi gösterir 

belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak asıl nüshası ile müracaat edeceklerdir.  

c) Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığı ve yaptığı dereceyi gösteren belgenin Gençlik Hizmetleri 

Spor İl Müdürlüklerinde onaylatılarak aslının sisteme yüklenmesi zorunludur. 

d) Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğü tarafından 

imzalanmış, sporcuların oynadıkları lige ait müsabaka kâğıtları ve oyuncu hareketliliğini 

gösteren lisans tescil belgelerinin aslının sisteme yüklenmesi zorunludur.  

e) Amatör lig futbolcuları için; Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden futbolcu 

bilgileri sayfasından çıktı alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi veya  ASFK başkanlığı 

tarafından onaylı belgenin aslının sisteme yüklenmesi zorunludur. 

f) 01 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılan lisans vizeleri geçersizdir.  

g) Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması durumunda, bu 

adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve 

haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır. Yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge ile 

başvuru yapan adaylar kayıt hakkı kazanmış ve eğitim-öğretime başlamış olsalar bile sınavları 

geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların Yükseköğretim Kurumu ile ilişikleri kesilir. 

 

GENEL KURALLAR  

Madde 10 

a) Spor Bilimleri Fakültesi için başvuru yapan tüm adaylar, özel yetenek giriş kılavuzunu 

okumuş ve kılavuzda yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

b) Spor özgeçmişi değerlendirmesi (SÖP) sonrasında adayların aldıkları puanlar web sayfasında 

ilan edildiği tarihten itibaren varsa itiraz başvurularını 2 (iki) iş günü içinde Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir. Sınav ve değerlendirme komisyonu 

bu itirazları yeniden inceleyecektir. İtirazı yapacak aday sınav komisyonu’na, durumunu 

anlatan bir dilekçe ve ilgili banka hesabına (Ziraat Bankası Tokat Yeşilırmak Şubesi Iban: 

TR93 0001 0026 3735 2156 4451 78) nolu hesaba 250 TL (iki yüz elli) yatırarak banka 

dekontu ile başvuracaktır. İtirazı haklı bulunan adayların itiraz ücreti geri ödenecektir. 

c) Koordinasyon sınavı sonrasında adayların varsa itiraz başvurularini ilk iş günü mesai bitimine 

kadar Spor Bilimleri Dekanlığı’na sahsen yapmaları gerekmektedir. Sınav ve değerlendirme 

komisyonu bu itirazları yeniden inceleyecektir. İtirazı yapacak aday sınav komisyonu’na, 

durumunu anlatan bir dilekçe ve ilgili banka hesabına (Ziraat Bankası Tokat Yeşilırmak 

Şubesi Iban: TR93 0001 0026 3735 2156 4451 78) nolu hesaba 250 TL (iki yüz elli) yatırarak 

banka dekontu ile başvuracaktır. İtirazı haklı bulunan adayların itiraz ücreti geri ödenecektir.  

d) Yerleştirme puanına (YP) yapılacak itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonraki ilk gün mesai 

bitimine kadar Spor Bilimleri Dekanlığı’na yapilacaktır. İtirazı yapacak aday sınav 

komisyonu’na, durumunu anlatan bir dilekçe ve ilgili banka hesabına (Ziraat Bankası Tokat 

Yeşilırmak Subesi Iban: TR93 0001 0026 3735 2156 4451 78) nolu hesaba 250 TL (iki yüz  

elli) yatırarak banka dekontu ile başvuracaktır. İtirazı haklı bulunan adayların itiraz ücreti geri 

ödenecektir. 

e) Yerleştirme puanına (YP) zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz ve 

herhagi bir işlem yapılmaz.  

f) Özel yetenek başvuru sonuçları üniversitemiz internet (www. gop.edu.tr ) sitesinden 

yayınlanacaktır.  
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g) Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler. Başka bir adayın puanına itiraz etme 

hakları yoktur. 

 

SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER  

Madde 11 

a) Spor özgeçmişi değerlendirmesi sonrasında her adayın Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) 

belirlenir. 

b) Kordinasyon sınavı sonrasında her adayın puanı belirlenir.  

c) “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu”unda belirtilen ve yerleştirmeye 

esas olacak puan formülü (Madde15.) kullanılarak adayların yerleştirme puanı (YP) 

belirlenir.  

d) Sporcu özgeçmişinden veya kordinasyon sınavından puan alamayan (sıfır (0) puan alan) 

adaylar değerlendirmeye alınmazlar. 

e) Yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. 

f) Yerleştirme puanı ve adayların tercih sıralaması dikkate alınarak her programın ve branşın 

asıl ve yedek listeleri oluşturulur. 

g) Yerleştirme Puanının eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olan aday; bu puanın da 

eşit olması halinde Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

 

ASIL VE YEDEK LİSTELERİN OLUŞTURULMASI 

Madde 12 

a) Aday 1. tercihini kazanarak asıl listede yer almışsa, diğer tercihlerinin asıl ve yedek  

listelerinde bulunamaz; 

“Aday 2. tercihinin asıl listesinde yer almış ise ilk tercihinin yedek listesinde”; yer alır  

“Aday 3. tercihinin asıl listesinde yer almış ise 1. ve 2. tercihinin yedek listesinde”  yer alır. 

“Aday 4. tercihinin asıl listesinde yer almış ise 1., 2. ve 3. tercihinin yedek listesinde” yer alır. 

b)  Aday tercih yaptığı hiçbir bölümün asıl listesine girememiş ise; adayın yerleştirme puanı 

(YP) dikkate alınarak tercih yaptığı tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alır. 

c) Her bölüm için asıl listelerde kontenjanı dolmayan branşların kontenjanları; tüm branşların 

yedek listelerindeki en yüksek puanlı adayın branşına aktarılır. 

d)  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için  branş 

dikkate alınmadığından öğrenciler puan sıralamasına göre yerleştirilecektir. Bu bölümlerde 

branş ayrımı olmadığından işlemler (aktarım ve kaydırma) için bu bölümler tek branş kabul 

edilecektir. 

 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Madde 13 

a) Asıl listede bulunan adayların kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları durumunda aynı 

bölümün ve branşın yedek listesindeki en yüksek puanlı adaylar sırayla kayıt hakkı kazanır. 

b) Bu durumda; boş kalan asıl listelerdeki kontenjanlar yerine 1. yedek liste, kontenjanların 

dolmaması durumunda 2., 3. 4. 5. yedek liste ilan edilir ve kontenjanlar bu yöntemle 

doldurulur.  
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c) 1. 2. 3. 4 ve 5. yedek listeler oluşturulurken herhangi bir branşın yedek listesinde aday 

olmaması durumunda; aynı bölümün farklı bir branşındaki en yüksek puanlı yedek adaya 

kayıt hakkı verilir. 

d) Bir bölümün diğer öğrencilerinin tüm branşlarının yedek listelerinin tamamında yedek aday 

kalmaması ve kontenjanların doldurulmaması halinde cinsiyet gözetmeksizin (Kadından-

Erkeğe, Erkekten- Kadına) kontenjanı boş kalan branşa kaydırma yapılarak 5 ’inci yedek liste 

ilan edilir.  

Örneğin; Antrenörlük II. Öğretim bayanlar voleybol ve hentbol branşlarında birer kontenjan 

boş kalmasına rağmen diğer bayan branşlarının tamamında yedek aday olmaması durumunda; 

o bölümün aynı branşındaki erkek yedek listelerindeki adaylara kayıt hakkı verilir. 

e) Asıl listede bulunan adayların, kesin kayıt döneminde kayıt yaptırdıktan sonra başka bir 

bölümün yedek listesinden kayıt hakkı kazanmışsa, kayıt süresi içinde kayıt yaptığı bölümden 

kaydını sildirip diğer bölüme kayıt yaptırabilir. 

f) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek öğrenci                       

kontenjanı aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

g) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme sonucunda 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri bu yönergenin 16. Maddesine 

göre yapılacaktır. 

h) Engelli adayların değerlendirilmesinde bir bölümün kontenjanının dolmaması halinde cinsiyet 

gözetmeksizin (Engelli Kadından-Engelli Erkeğe; Engelli Erkekten- Engelli Kadına) 

kontenjan aktarımı yapılır. Buna rağmen kontenjan dolmaması halinde kontenjanlar diğer 

öğrencilerin (boş kalan kadın kontanjanı için kadın kontenjanına; boş kalan erkek kontenjanı 

için erkek kontanjanına) branşlarına en yüksek yerleştirme puanı (YP) dikkate alınarak 

aktarılır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 14 

a) Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; 2020 Özel Yetenek Sınav sonuçlarının 

hesaplanması Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen esaslar 

doğrultusunda yapılacaktır.  

b) Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP): Koordinasyon parkur sınavından alınan puanının %30’u 

ve sporcu özgeçmiş puanının %70’inin toplamından oluşur. 

c) Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

2020- TYT puanı (TYT-P) 

d) Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’nın standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra her aday için aşağıdaki 

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

e) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.İlgili ortaöğetim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

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

f) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

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

g) 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Madde 15 

Özel Yetenek Sınavı değerlendirme sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt 

işlemleri; 

a) Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 

07—09 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası 

 

b) Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 

1. Yedek liste 10-11 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası, 

2. Yedek liste 14-15 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası, 

3. Yedek liste 16-17 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası, 

4. Yedek liste 18-21 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası, 

5. Yedek liste 22-23 Eylül 2020, 08.00-17.00 saatleri arası. 

Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar için; Üniversitemiz www.gop.edu.tr web sayfasında ve 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın belirlediği esas ve usullere göre ilan panosunda duyuru 

yapılacaktır. 
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BRANŞLARA GÖRE ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA SİSTEMİ 

Madde 16 

Tablo 3. Atletizm (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

PUAN 

Not; Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Atletizm 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır. 

 

 

 

 

70 

Ön Şart:  5 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek 

1- A ve B Milli olmak.  

2- IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 900 ve üzeri puan 

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm Federasyonunun veya IAAF 

resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında Türkiye Atletim 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması 

zorunludur.) 

3- Büyükler- Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Kros Liginde ferdi olarak ilk 

5’te yer almak (Başvuru esnasında Türkiye Atletim Federasyonu tarafından onaylı 

yarışma derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması zorunludur). 

 

 

 

 

 

60 

Ön Şart:  4 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 
1- C Kategorisi Millilik belgesi (en az 5 ülkenin katıldığı yarışmalarda alınan millilik 

belgesi geçerlidir. Belgenin aslı sunulmalıdır). 

2-  IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 899–850 arası puan 

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm Federasyonunun veya IAAF 

resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında Türkiye Atletizm 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması 

zorunludur). 

3-   Büyükler - Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Kros Liginde ferdi olarak 

ilk 8’de yer almak (Başvuru esnasında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından onaylı 

yarışma derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması zorunludur). 

 

 

 

 

50 

Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

Başvuru esnasında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından onaylı yarışma 

derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması zorunludur. 

1- 2015–2020 yılları arasında; IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası 

yarışmada 849–750 arası puan alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların 

Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış takviminde yer alması gerekir) 

2- Büyükler-Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Kros Liginde ferdi olarak ilk 

10’da yer almak. 

 

 

 

40 

Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 749–700 arası puan 

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm Federasyonunun veya IAAF 

resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında Türkiye Atletizm 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslının sunulması 

zorunludur) 

2- Spor Lisesi mezunu olmak. 

 

30 

Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl atletizm yarışmalarına katılmış olmak. Gençlik 

Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi. 

 

10 

Ön Şart:  2 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 
Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl atletizm yarışmalarına katılmış olmak. Gençlik 

Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi. 
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         Tablo 4. Badminton   (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

 

PUAN 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Türkiye 

Badminton Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 

70 

Ön Şart: 5 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

1- Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde milli olmak (2015 yılı ve 

sonrasında  yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton Federasyonundan 

onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

2- Kulüpler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 10’a girmek (2015 yılı ve 

sonrasında  yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton Federasyonundan 

onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

3- Okullararası Dünya veya Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak (2015 yılı ve 

sonrasında  yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton Federasyonundan 

onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

60 

Ön Şart: 4 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

1- Büyükler veya gençler Balkan şampiyonasına katılmak (2015 yılı ve sonrasında 

yapılan yarışmalar geçerlidir, Türkiye Badminton Federasyonundan onaylı yarışma 

sonuç belgesi istenir). 

2- Büyükler veya gençler Avrupa Ranking şampiyonasında ferdi olarak yarışmış 

olmak (2015 yılı ve sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton 

Federasyonundan onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

3- Büyükler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmek 

(2015 yılı ve sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton 

Federasyonundan onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

 

50 

Ön Şart: 3 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

1- Türkiye büyükler veya gençler şampiyonalarında en az çeyrek final oynamış 

olmak (2015 yılı ve sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton 

Federasyonundan onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

2- Türkiye liselerarası şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 4’e girmiş 

olmak (2015 yılı ve sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton 

Federasyonundan onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

3- 9/11/13/15 yaş altı Türkiye şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak (2015 yılı ve 

sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton Federasyonundan 

onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

4- 13/15 yaş kategorisi, balkan şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak (2015 yılı ve 

sonrasında yapılan yarışmalar geçerlidir. Türkiye Badminton Federasyonundan 

onaylı yarışma sonuç belgesi istenir). 

40 

 

Ön Şart: 3 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

1- 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 5 ferdi ya da takım müsabakasına çıkmış 

olmak (İlgili federasyon, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü veya Sicil 

Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belge istenir). 

2-  Spor lisesi mezunu olmak 

30 

Ön Şart: 3 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

(İlgili federasyon, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü veya Sicil Lisans Şube 

Müdürlüğünden onaylı belge istenir). 

10 

Ön Şart: 2 yıl Badminton lisansına sahip olduğunu belgelemek 

(İlgili federasyon, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü veya Sicil Lisans Şube 

Müdürlüğünden onaylı belge istenir). 
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Tablo 5. Basketbol (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

PUAN 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. Lisans 

yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Basketbol Federasyonundan 

onaylı belgeler olmalıdır) 

 

 

 

70 

Ön Şart:  5 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- A-Genç –Yıldız Milli olmak 

2-Erkekler ve Kadınlar en üst ligde oynamak. (5 maç müsabaka cetvelinde oyuna girdiği 

görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

3-Erkekler 1. liginde oynamak 5 maç müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

4-Okullar Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak. 

 

 

 

 

 

60 

Ön Şart:  4 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 
1- Kadınlar 1. liginde. (en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna 

girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

2- Erkekler 2. Ligi oynamak (en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde 

oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

3- Kadınlar 2. ligi 8’li finallerinde oynamak (En az 3 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka 

cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

4-Erkekler Bölgesel lig finallerinde oynamak. (En az birinde 3 maç oynadığını belgelemek. 

Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 5- Okullar gençler ve yıldızlar kategorisi Türkiye Şampiyonasında ilk 3 içerisinde yer 

almak.  

 6- Kulüp gençler müsabakalarında Türkiye Finallerinde oynamak (En az 3 maç oyuna 

girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz)  
 

 

 

 

50 

 Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Kadınlar Basketbol 2. liginde oynamak (en az 5 maç oyuna girdiğini belgelemek. 

Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

2- Erkekler Bölgesel liginde 2 sezon oynamak (Her sezon için en az 5 maç oynadığını 

belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 3- Okul müsabakalarında Türkiye Finallerinde oynamak. (3 maç oynadığını belgelemek. 

Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

4- Kulüpler Türkiye Şampiyonaları Yarı Finallerinde oynamak (En az 3 maç oyuna girdiğini 

belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 

 

 

 

 

40 

Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Kadın ve Erkekler Bölgesel liginde en az 1 sezon oynamak. (En az 3 maç takım 

kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği 

görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

2- Kulüpler Anadolu Şampiyonasında oynamak. (En az 3 maç takım kadrosunda olup oyuna 

girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

3- Okul müsabakalarında Türkiye Yarı Finallerinde oynamak. (3 maç oynadığını 

belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

4- Kulüpler bölge Şampiyonasında oynamak (3 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka 

cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

5- Spor Lisesi mezunu olmak. 

 

30 
 Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 
1- Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl basketbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi 

 

10 
Ön Şart:  2 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 
Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl basketbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor 

İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi 
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 Tablo 6. Futbol (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

PUAN 

Not; Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Türkiye Futbol 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır. 

 

 

 

70 

Ön Şart:  5 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak 

2-Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak 

3-Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 

4-U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak 

5-Kadınlar 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç oynadığını belgelemek) 
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 Ön Şart:  4 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-U14, U15 veya U16 Milli olmak 

2- Futsal Milli, Plaj  Milli olmak 

3-Erkekler 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 4 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç cetveli) 

4-Kulüp ve Okul takımlarında Dünya veya Avrupa şampiyonasına katılmış olmak 

5-Erkekler 2. liginde oynamış olmak (Branşında 4 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 

6-Kadınlar 2. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç oynadığını belgelemek) 

  

 

 

 

 

 

 

50 

Ön Şart:  3 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Erkekler 3. liginde oynamış olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 

2-Elit Gelişim Liglerinde Oynamış Olmak U19, U17, U16, U15 (Bir sezona ait 5 

müsabaka listesi) 

3-Futsal branşında Türkiye Külüpler  şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak 

4-Bölgesel Amatör Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 

5-Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girmiş olmak 

6-Erkekler Süper Lig veya 1. lig kategorilerinin A2 liginde oynamış olmak 

(Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetvel) 

7-Kadınlar 3. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 

5 maç oynadığını belgelemek 

8-Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 

 

 

40 

 Ön Şart:  3 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek 

1-Erkekler U13 U14, U15 veya U16, U17 U19 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri 

veya Akademi Liglerinde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 

2- 2. lig veya 3. ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak 

3- Yerel amatör liglerde oynamış olmak (Süper Amatör, 1.nci ve  2.nci Amatör) 

4-Spor Lisesi Mezunu Olmak 

 

 

 

30 

Ön şart: 3 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek 

Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl futbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi 

 

10 

Ön şart: 2 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek 

1-Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 

2-Plaj Futbolu Liglerinde lisanslı sporcu olmak 

3-Amatör liglerde  lisanslı sporcu olmak 

4-Futsal Liglerinde lisanslı sporcu olmak 
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  Tablo 7. Güreş (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 
 

 

PUAN 

Not; Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Güreş 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır. 

 

 

 

 

70 

Ön Şart:  5 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkındaki Yönetmelikte yer alan A ve B Milli Sporcu belgesine sahip olmak.  

2-Türkiye Süper Liginde takım halinde yarışmış olmak. (2015 yılı ve sonrasında en 

az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyondan alınacak onaylı belgeler)  

3-Türkiye Şampiyonalarında bireysel müsabakalarda (Serbest ve Greko-romen) 

Büyükler, Ümitler kategorisinde ilk 3 e girmiş olmak.  

4-Kırkpınar Geleneksel Yağlı Güreşlerinde baş-başaltı kategorisinde ilk 3 e girmek.  

 

 

 

 

60 

Ön Şart:  4 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1- Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkındaki Yönetmelikte yer alan C Milli Sporcu Belgesine sahip olmak ve en az 5 

ülkenin katıldığı müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak  

2-Türkiye 1. Güreş Ligi müsabakalarına takım olarak katılmış olmak (2015 yılı ve 

sonrasında en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyondan alınacak 

onaylı belgeler). 

3- Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında serbest ve grekoromen stilde ilk 3’e 

girmiş olmak  
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 Ön Şart:  3 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Türkiye 2. Güreş Ligi müsabakalarına takım olarak katılmış olmak (2015 yılı ve 

sonrasında en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyondan alınacak 

onaylı belgeler) 

2-Okullar arası müsabakalarda ferdi veya takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 

3’e girmiş olmak.  

3-Güreş Federasyonunun düzenlediği Bölgesel Grup Müsabakalarında Büyükler, 

Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak  

4-Yıldızlar süper ligi müsabakalarına takım olarak katılmış olmak, takım olarak ilk 

5’e girmiş olmak  

5-Büyükler, Ümitler,  Gençler ve Yıldızlar Kara Kucak Türkiye Şampiyonasında ilk 

3’e girmiş olmak  
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Ön Şart:  3 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1-2. Lige Yükselme Gruplarına takım olarak katılmış olmak. (2015 yılı ve 

sonrasında en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler)  

2. Okular arası Grup Müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş olmak. 

(2015 yılı ve sonrasındaki müsabakalar, Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

3- Güreş İl müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 

ilk 3’e girmiş olmak. (2015 yılı ve sonrasındaki müsabakalar, Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

4-Spor Lisesi mezunu olmak. 

30 Okul, Kulüp ve ferdi olarak en az 3 yıl güreş yapmış olmak (Gençlik Hizmetleri Spor 

Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler). 

10 Okul, Kulüp ve ferdi olarak en az 2 yıl güreş yapmış olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor 

Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 

 



 

 

16 

 

 

  Tablo 8. Halk Oyunları (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

PUAN 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Halk Oyunları 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 

 

 

 

70 

      

Ön şart: 5 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen takım halinde kulüpler ve okullar arası 

büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 1.’si olmak. Türk Halk Oyunları 

Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı 

belgeler). 

 

 

 

 

60 

    

Ön şart: 4 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen takım halinde kulüpler ve okullar arası 

büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 2.’si veya 3.’sü olmak (2015 yılı ve 

sonrasındaki müsabakalar Türk Halk Oyunları Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler). 

 

 

 

 

 

50 

 

Ön şart: 3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen takım halinde kulüpler ve okullar arası 

büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında 

ilk 3 dereceye girmiş olmak (2015 yılı ve sonrasındaki müsabakalar Türk Halk 

Oyunları Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak 

onaylı belgeler). 

 

 

 

 

 

40 

 

Ön şart: 3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

1-İlgili federasyon tarafından düzenlenen takım halinde kulüpler ve okullar arası 

büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonası il müsabakalarında ilk 3 

dereceye girmiş olmak (2015 yılı ve sonrasındaki müsabakalar Türk Halk Oyunları 

Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı 

belgeler). 

2-Spor Lisesi mezunu olmak. 

 

 

30 

  

İlgili branşta en az 3 yıl lisanslı olmak (2015 yılı ve sonrası Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlükleri Lisans Şube Müdürlüğü’nden onaylı belge). 

 

 

10 

 

İlgili branşta en az 2 yıl lisanslı olmak (2015 yılı ve sonrası Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlükleri Lisans Şube Müdürlüğü’nden onaylı belge). 
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Tablo 9. Hentbol (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

PUAN 

Not; Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Hentbol 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır. 

 

 

70 

Ön Şart:  5 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek 

1- A Milli  olmak. 

2-Türkiye Hentbol Federasyonu Büyükler kategorisinde en üst lig de  lisanslı sporcu 

olmak (Bir sezonda 5 müsabakada süre aldığını  belgelemek ) 

3-Genç Milli olmak (20 yaş milli takım) 

(Müsabaka cetveli üzerinde adayın aktif olduğunu görebilmek için, cezalarını, 

gollerini vb. durumlar belirtilmiş olmalıdır. Bu tür hareketliliği olmayan aday 

değerlendirmeye alınmaz.) 

 

60 

Ön Şart:  4 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1- Türkiye Hentbol Federasyonu Büyükler kategorisinde 2.ci sırasındaki 1.liginde 

en az 5 müsabakada süre aldığını belgelemek  

2-Genç Milli olmak (18 yaş milli takım) 

3-Liseler arası Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında oynadığını federasyon onayı ile 

belgelemek.  

(Müsabaka cetveli üzerinde adayın aktif olduğunu görebilmek için, cezalarını, 

gollerini vb. durumlar belirtilmiş olmalıdır. Bu tür hareketliliği olmayan aday 

değerlendirmeye alınmaz.) 

 

50 

Ön Şart:  3 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek.  

Türkiye Hentbol Federasyonu Büyükler  kategori de 3.sırasındaki 2.lig de 5 

müsabakada süre aldığını belgelemek  

 (Müsabaka cetveli üzerinde adayın aktif olduğunu görebilmek için, cezalarını, 

gollerini vb. durumlar belirtilmiş olmalıdır. Bu tür hareketliliği olmayan aday 

değerlendirmeye alınmaz.) 

 

40 

Ön Şart:  3 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek.  

1- Türkiye Hentbol Federasyonu Büyükler Kategorisinde 4.sırada bulunan  bölgesel 

yerel liglerde toplamda 5 müsabaka oynamak ve belgelemek. 

2-Okul sporları olarak Türkiye finallerinde ilk 4 takım arasında olmak ve oynadığını 

belgelemek.  

3-Bölgesel yerel liglerde gençler statüsünde oynamak ve 5 maç ile belgelemek. 

(Müsabaka cetveli üzerinde adayın aktif olduğunu görebilmek için, cezalarını, 

gollerini vb. durumlar belirtilmiş olmalıdır. Bu tür hareketliliği olmayan aday 

değerlendirmeye alınmaz.) 

4- Spor Lisesi mezunu olmak. 

 

30 

 Ön Şart:  3 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek. 

Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl hentbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor Şube Müdürlüğü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 

 

10 

Ön Şart:  2 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek.  

Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl hentbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi. 
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Tablo 10. Masa Tenisi (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

Puan  

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Masa Tenisi 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 

 

 

 

70 

Ön Şart: 5 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Büyükler, Gençler, Yıldızlar A sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

2-İlgili Federasyon tarafından  Ferdi veya Takım halinde düzenlenen SÜPER LİG 

müsabakalarında en az 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek 

(Federasyon onaylı belgeler). 

3-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve 

okullar arası, büyükler, gençler, yıldızlar  Türkiye 1.’si olmak (Federasyon   onaylı 

belgeler) 

 

 

 

60 

Ön Şart: 4 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek 

1- B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

2-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve 

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar müsabakalarında Türkiye  2.‘si veya 3.‘sü 

olmak.  (Federasyon  onaylı belgeler) 

3-İlgili Federasyon tarafından  Ferdi veya Takım halinde düzenlenen kulüpler 1.lig 

müsabakalarında en az 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

(Federasyon  onaylı belgeler) 
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Ön Şart:  3 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek 

1- C  sınıfı  Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. (En az 5 ülkenin katıldığı bir 

turnuvada yer almak ve bunu belgelemek) 

2- İlgili federasyon tarafından  ferdi veya takım halinde düzenlenen 2. LİG kulüpler, 

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar  Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında 

ilk 4 dereceye girmiş olmak . (Federasyon  onaylı belgeler) 
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Ön Şart:  3 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek 

1-İlgili federasyon tarafından ferdi veya takım halinde düzenlenen  3.lig veya terfi 

ligi kulüpler, okullar arası büyükler, gençler ve yıldızlar müsabakalarında en az 5 

müsabakada  oynadığını belgelemek.(Federasyon  veya GHSGM / Gen.Hiz.Spor İl 

Müd’. den alınacak onaylı belgeler) 

2- İlgili Federasyon tarafından ferdi veya takım halinde düzenlenen Okullararası 

büyükler, gençler ve yıldızlar il müsabakalarında ilk 4 dereceye girmiş olmak. 

(Federasyon  veya GHSGM / Gen.Hiz.Spor İl Müd’. den 2015 -2016 yılı ve sonrası  

yıllar için alınacak onaylı belgeler) 

3- Spor lisesi mezunu olmak.  
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Ön Şart:  3 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek 

İlgili federasyon tarafından ferdi veya takım halinde düzenlenen  kulüpler mahalli lig 

veya okullar arası il müsabakalarında en az 10 müsabakada  oynadığını belgelemek. 

(Federasyon  veya GHSGM / Gen.Hiz.Spor İl Müd’. den 2015 -2016 yılı ve sonrası  

yıllar için alınacak onaylı belgeler) 

 

10 

Ön Şart:  2 yıl masa tenisi lisansı olduğunu belgelemek 

1-En az 2 yıl masa tenisi lisansı olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlüğü 

Sicil Lisans dan  onaylı belgeler) 

2-Okul sporları ve kulüp takımlarında en az 2 yıl oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 
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Tablo 11. Voleybol (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

PUAN 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate 

alınacaktır. Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri 

Voleybol Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 

 

 

 

 

70 

Ön Şart:  En az 5 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek    

(Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz.) 

1-Büyük, Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak. (2015 yılı ve sonrası 

Voleybol Federasyonundan onaylı belgeler ) 

2-Voleybol Süper liginde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası sezonlarında 

toplam 5 maç oynadığını belgelemek)  

3-Plaj Voleybolunda Milli olmak. (2015 yılı ve sonrası Voleybol 

Federasyonundan onaylı belgeler) 

 

 

 

 

60 

 

Ön Şart: En az 5 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek   

(Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

1- 1. ligde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası sezonlarında toplam 5 maç 

oynadığını belgelemek) 

1- Okul Sporları Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş 

olmak. (Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Voleybol Federasyonundan onaylı 

belgeler) 

3-Türkiye Plaj Voleybol liginde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası 

sezonlarında toplam 5 maç oynadığını belgelemek)    

 

 

 

 

 

50 

 

Ön Şart:  En az 3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek  

(Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

1- Kulüpler Türkiye Şampiyonalarında Genç veya Yıldız kategorilerinde ilk 3 

dereceye girmiş olmak. (2015 ve sonrası Voleybol Federasyonundan onaylı 

belgeler) 

2- İkinci ligde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası sezonlarında toplam 5 maç 

oynadığını belgelemek) 

3- Okul sporları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak.  (2015 yılı ve 

sonrası sezonlarında toplam 3 maç oynadığını belgelemek)  
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Ön Şart:  En az 3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek  

(Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

1-Spor Lisesinden mezun olmak. 

2-Türkiye 3.liginde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası sezonlarında toplam 5 

maç oynadığını belgelemek) 

3-Türkiye Bölgesel liginde oynamış olmak. (2015 yılı ve sonrası sezonlarında 

toplam 5 maç oynadığını belgelemek)  

4-Gençler Voleybol ligi veya Altyapı liglerinde oynamış olmak. (2015 yılı ve 

sonrası sezonlarında en az 3 maç oynadığını belgelemek) 

 

30 

 

Ön Şart:  En az 3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek 
Okul sporları ve kulüp takımlarında en az 3 yıl voleybol oynamış olmak. (Gençlik  

Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğünden  onaylı belgeler) 

 

10 

 

Ön Şart:  En az 3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek  

Okul sporları ve kulüp takımlarında en az 2 yıl oynamış olmak. (Gençlik 

Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 
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Tablo 12. Yüzme (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

 

PUAN 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri Yüzme 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 

 

 

 

70 

Ön Şart: 5 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Milli olmak, Kulüpler Dünya ve 

Avrupa Şampiyonalarına katılmak.  

2-Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. 

Uluslararası su oyunları Dünya Şampiyonalarına ve Avrupa Şampiyonasına katılmak.  

3-Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. Dünya  ve 

Avrupa Şampiyonasına katılmak. 

 

 

 

60 

Ön Şart: 4 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Büyükler ve Gençler Balkan Şampiyonasına, Akdeniz Oyunlarına ve İslam 

Oyunlarına katılmak ve ilk 8’e girmek.  

2-Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. 

Büyükler ve Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmek. 

3-Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. Büyükler ve 

Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmek.  

 

 

 

 

50 

Ön Şart:  3 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek, Kulüpler arası 

Anadolu kupası yarışmalarında ilk 8’e girmek, Okullar arası Türkiye şampiyonasında 

ilk 8’e girmek.  

2-Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye 

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 

3-Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye 

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 
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Ön Şart:  3 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 

1- Kulüpler arası Anadolu kupası yıldızlar yarışmalarında ilk 8’e girmek, Okullar arası 

Yüzme yarışmalarında ilk 8’e girmek.  

2-Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye 

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 

3-Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye 

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 

4- Spor lisesi mezunu olmak. 
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Ön Şart:  3 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Yüzme, Paletli Yüzme ve Su topunda Okul takımları ve Kulüpler arası 

müsabakalarda en az 3 yıl lisanslı olarak müsabakalara katılmak. 

2-Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüklerince düzenlenen yarışmalar ile Okullar arası İl 

yarışmalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak. 

 

10  

Ön Şart:  2 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
Yüzme, Paletli Yüzme ve Su topunda Okul takımları ve Kulüpler arası müsabakalarda 

en az 2 yıl lisanslı olarak müsabakalara katılmak. 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

21 

 

 

Tablo 13. Diğer Branşlar (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

 

 

 

 

 

 

Puan  

Kürek  Squash  Beyzbol  Ragby  Buz Hokeyi  Bilek Güreşi 
 Judo  Kayak  Korfbol  Yelken Sualtı Ragby  Sörf 
 Boks  Tenis  Binicilik  Kano  Oryantring  Bowling 
 Teakwondo  Kick Boks  Buz Pateni  Atıcılık Korumalı Futbol  Dart 
 Muaythai  Eskrim  Okçuluk  Golf Çim Hokeyi  Cimnastik 
 Karate  Triatlon  Halter  Bocce Motor Sporları  Modern Pentatlon 

 

Not; (Müsabakalar ve ligler için 2015 yılı ve sonrası sezonlar dikkate alınacaktır. 

Lisans yılı için böyle bir sınırlama yoktur. Müsabaka cetvelleri İlgili 

Federasyonundan onaylı belgeler olmalıdır) 
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Ön Şart:  5 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

1-İlgili Federasyon, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü veya Spor 

Bakanlığı tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre (Büyükler, 

Gençler, Yıldızlar) A sınıf Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

2-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve okullar 

arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 1.’si olmak (Federasyondan 

alınacak onaylı belgeler) 
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Ön Şart:  4 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1- İlgili Federasyon, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü veya Spor 

Bakanlığı tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre (Büyükler, 

Gençler, Yıldızlar).  B sınıf Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 

2-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler ve okullar 

arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 2.-3.’sü olmak (Federasyondan 

alınacak onaylı belgeler) 
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Ön Şart:  3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1- İlgili Federasyon, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü veya Spor 

Bakanlığı tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre (Büyükler, 

Gençler, Yıldızlar). C sınıf Milli Sporcu Belgesine sahip olmak ve kendi 

kategorisinde ilk 3 dereceye girmiş olmak. 

2-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen Ferdi veya Takım halinde branşın da en üst 

lig müsabakalarında en az 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek 

(Federasyondan alınacak onaylı belgeler) 
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Ön Şart:  3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi ve kulüpler terfi ligi müsabakalarında 

en az 5 müsabakaya katıldığını belgelemek. (İlgili Federasyon veya Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler). 

2-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler veya 

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Grup Müsabakalarında ilk 3 

dereceye girmiş olmak (Federasyondan alınacak onaylı belgeler) 

3-Spor Lisesi mezunu olmak. 
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Ön Şart:  3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

İlgili branşta en az 3 yıl lisanslı olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü veya 

Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 

 

 

10 

Ön Şart:  2 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1- İlgili branşta en az 2 yıl lisanslı olmak.  (Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü 

veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler)  

2- Okul sporları ve kulüp takımlarında en az 2 yıl oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 

Spor Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 
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KOORDİNASYON TESTİ 

Madde 17. 

Koordinasyon sınavı online başvuru numarasına göre aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. 

 

SINAV TARİHLERİ 

Sınav Adı Tarih Aday numarası Saat 

Koordinasyon sınavı  26- Ağustos 2020      0-100 olanlar 08.30-12.00 

Koordinasyon sınavı  26- Ağustos 2020  101-200 olanlar 13.30 -17.00 

Koordinasyon sınavı  27- Ağustos 2020  201-300 olanlar 08.30-12.00 

Koordinasyon sınavı  27- Ağustos 2020  301-400 olanlar 13.30-17.00 

Koordinasyon sınavı  28- Ağustos 2020  401-500 olanlar 08.30-12.00 

Koordinasyon sınavı  28- Ağustos 2020  501 ve üstü    13.30- …… 

  

Koordinasyon Testi: Koordinasyon testinin uygulanacağı parkur Şekil 1’de verilmiştir.  

Testin Uygulanışı: Giriş çizgisine 3 metre uzaklıkta bulunan numaralandırılmış kareler ve 

merkez bir nokta (m) bulunmaktadır. Aday bütün sıçramalarını çift ayak yapmak zorundadır. 

Aday önce 1 no’lu alana arkasından merkeze, 2 no’lu alana arkasından merkeze, 3 no’lu alana 

arkasından merkeze ve 4 no’lu alana sıçrar. 4 no’lu alandan ileriye koşu adımlarıyla devam eder. 

Hatalı sıçramalarda aday başa döner. 

Aday engelin üzerinden sıçrar ve diğer engelin altından geçerek devam eder.  

Cimnastik sırasının üzerinden çift ayak 5 kez sıçrar ve köşede bulunan huninin etrafından dönüş 

yaparak bir sonraki istasyona geçer.  

Huninin etrafindan dönerek 2 numaralı, ordan 3 numaralı, 4 numarali, 5 numaralı huninin 

etrafından dönerek  slalom koşusuna girer. 

Birbirine 4 metre aralıklarla çapraz olarak yerleştirilmiş 5 adet slalom çubuğunun etrafından 

koşarak çıkış çizgisi üzerinde bulunan fotoselden geçerek testi tamamlar.  

Aday uzaktan atlayarak veya düşerek fotoselin gözlerinin altından geçer ve fotoseli durduramaz 

ise geri dönüp fotoselin gözleri arasından geçerek durdurmak zorundadır. 

 

Parkur Tanıtım, Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel 

Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım, Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmeti Spor Bilimleri Fakültesi 

tarafından koordine edilecektir. Adaylar 4-25 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 

maksimum 2 sefer parkuru kullanabilirler. Ayrıca pist kenarında bulunan bir dizüstü 

bilgisayardan koordinasyon testini video olarak izleyebilirler.  

Adaylar Parkur Tanıtım, Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmeti için TR93 0001 0026 3735 2156 

4451 78 (Ziraat Bankası Yeşil Irmak Şubesi) nolu iban hesabına 50 TL yatırmak ve dekontun 

aslını ibraz etmek zorundadırlar.  
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Şekil 1. Koordinasyon Parkuru
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Tablo 14.  Koordinasyon Parkuru Değerlendirme Tablosu 

     BAYANLAR  ERKEKLER 

Süre Puan  Süre Puan 

31,00-31,49 30  26,00-26,49 30 

31,50-31,99 29  26,50-26,99 29 

32.00-32,49 28  27,00-27,49 28 

32.50-32,99 27  27,50-27,99 27 

33,00-33,49  26  28,00-28,49 26 

33,50-33,99 25  28,50-28,99 25 

34,00-34,49 24  29,00-29,49 24 

34,50-34,99 23  29,50-29,99 23 

35,00-35,49 22  30,00-30,49 22 

35,50-35-99 21  30,50-30,99 21 

36,00-36,49 20  31,00-31,49 20 

36,50-36,99 19  31,50-31,99 19 

37,00-37,49 18  32.00-32,49 18 

37,50-37,99 17  32.50-32,99 17 

38,00-38,49 16  33,00-33,49  16 

38,50-38,99 15  33,50-33,99 15 

39,00-39,49 14  34,00-34,49 14 

39,50-39,99 13  34,50-34,99 13 

40,00-40,49 12  35,00-35-49 12 

40,50-40,99 11  35,50-35,99 11 

41,00-41,49 10  36,00-36,49 10 

41,50-41,99 9  36,50-36,99 9 

42,00-42,49 8  37,00-37,49 8 

42,50-42,99 7  37,50-37,99 7 

43,00-43,49 6  38,00-38,49 6 

43,50-43,99 5  38,50-38,99 5 

44,00-44,49 4  39,00-39,49 4 

44,50-44,99 3  39,50-39,99 3 

45,00-45,49 2  40,00-40,49 2 

45,50-45,99 1  40,50-40,99 1 
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ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI 

Madde 18. 

Engelli kontenjanından alınacak öğrenciler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş 

kriterler uygulanacaktır. Online kayıt yaptırmayan engelli adayların başvuruları kabul edilmez. 

Engelli adayların özgeçmiş değerlendirmesi Tablo 15’te verilmiştir.  

 

Tablo 15. Engelli Aday Özel Yetenek Sınavı Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu 

ULUSLARARASI BAŞARILAR 

Şampiyona/Turnuva Özel Yetenek Puanı (OYP) 

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1. olmak 70 

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2. olmak 60 

Balkan Şampiyonasında 1.olmak 60 

Balkan Şampiyonasında 2.olmak 50 

Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak 50 

Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3. olmak 50 

Spor lisesi mezunu olmak 40 

Balkan Şampiyonasında 3. olmak 40 

Uluslararası Turnuvalarda 2. olmak 40 

Uluslararası Turnuvalarda 3. olmak 20 

ULUSAL BAŞARILAR 

Türkiye Şampiyonasında 1. olmak 50 

Türkiye Şampiyonasında 2. olmak 40 

Türkiye Şampiyonasında 3. olmak 30 

 

Engelli adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Ögretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (Normal ve II. 

Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümlerini tercih edebilirler. 

Uluslararası Turnuvalarda ve Balkan Şampiyonalarında en az 5 ülkenin katılımı zorunludur. 

İbraz edilecek bütün belgeler engelliler ile ilgili Spor Federasyonlarından veya T.C. Gençlik 

ve Spor Bakanlığı birimleri tarafından verilmiş belgenin aslı veya noter onaylı sureti olmak 

zorundadır. 
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Engelli Aday Özel Yetenek  Sınavı 

Sınav: 400 metre koşu         Sınav tarihi: 29 Ağustos 2020            Sınav saati: 14:00 – 17:00 

Not: Sınavda kullanılacak aparat, araç ve gereçler adaylar tarafından temin edilecektir. Sadece 

B1 kategorisinde yarışacak olan adaylar refakatçi ve aparat kullanacaklardır.  

Tablo 16. Engelli aday 400 metre koşusu değerlendirme tablosu 

     BAYANLAR  ERKEKLER 

Süre Puan  Süre Puan 

1.08.00ve altı 100  59.00 ve alatı 100 

1.08.01-1.08.10 97  59.01-59.10 97 

1.08.11-1.08.20 94  59.11-59.20 94 

1.08.21-1.08.30 91  59.21-59.30 91 

1.08.31-1.08.40 88  59.31-59.40 88 

1.08.41-1.08.50 85  59.41-59.50 85 

1.08.51-1.08.60 82  59.51-59.60 82 

1.08.61-1.08.70 79  59.61-59.70 79 

1.08.71-1.08.80 76  59.71-59.80 76 

1.08.81-1.08.90 73  59.81-59.90 73 

1.08.91-1.09.00 70  59.91-1.00.00 70 

1.09.01-1.09.10 67  1.00.01-1.00.10 67 

1.09.11-1.09.20 64  1.00.11-1.00.20 64 

1.09.21-1.09.30 61  1.00.21-1.00.30 61 

1.09.31-1.09.40 58  1.00.31-1.00.40 58 

1.09.41-1.09.50 55  1.00.41-1.00.50 55 

1.09.51-1.09.60 52  1.00.51-1.00.60 52 

1.09.61-1.09.70 49  1.00.61-1.00.70 49 

1.09.71-1.09.80 46  1.00.71-1.00.80 46 

1.09.81-1.09.90 43  1.00.81-1.00.90 43 

1.09.91-1.10.00 40  1.00.91-1.01.00 40 

1.10.01-1.10.20 37  1.01.01-1.01.20 37 

1.10.21-1.10.40 34  1.01.21-1.01.40 34 

1.10.41-1.10.60 31  1.01.41-1.01.60 31 

1.10.61-1.10.80 28  1.01.61-1.01.80 28 

1.10.81-1.11.00 25  1.01.81-1.02.00 25 

1.11.01-1.11.40 22  1.02.01-1.02.40 22 

1.11.41-1.11.60 19  1.02.41-1.02.60 19 

1.11.61-1.11.80 16  1.02.61-1.02.80 16 

1.11.81-1.12.00 13  1.02.81-1.03.00 13 

1.12.01-1.12.20 12  1.03.01-1.03.20 12 

1.12.21-1.12.40 10  1.03.21-1.03.40 10 

1.12.41-1.12.60 9  1.03.41-1.03.60 9 

1.12.61-1.12.80 8  1.03.61-1.03.80 8 

1.12.81-1.13.00 7  1.03.81-1.04.00 7 

1.13.01-1.13.20 6  1.04.01-1.04.20 6 

1.13.21-1.13.40 5  1.04.21-1.04.40 5 

1.13.41-1.13.60 4  1.04.41-1.04.60 4 

1.13.61-1.13.80 3  1.04.61-1.04.80 3 

1.13.81-1.14.00 1  1.04.81-1.05.00 1 
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ENGELLİ ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 

Madde 19 

  1. Engelli adaylar sınava müracaat sırasında geçerli engelli raporunu online olarak sisteme 

yükleyeceklerdir. Engelli Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından engelli raporu 

uygun olan adayların başvusu kabul edilecektir.  

  2. Engelli adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında TYT puanı dikkate alınmaz. 

Engelli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP), adayın spor özgeçmiş puanının %70‘i ve 

400 metre koşusu puanının %30’undan oluşur.  

  3. İlgili bölüme başvuran engelli öğrenci sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması 

durumunda, özel yetenek sınavında sıralamaya giren ancak ayrılan kontenjana 

yerleşemeyen engelli adaylar, TYT puanının değerlendirmeye katıldığı diğer öğrenciler ile 

birlikte sıralamaya girerler. Bu durumda engelli öğrencilerin yerleştirme puanları Madde 

14’te belirtilen diğer öğrencilerin yerleştirme puanı hesaplama yöntemi ile hesaplanır.   

İlgili bölümde engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda, bu kontenjan 

diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenir.  

  4. Engelli adayların yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması durumunda TYT puanı yüksek 

olan aday; bu puanın da eşit olması halinde Orta Öğrenim Başarı puanı yüksek olan aday 

tercih edilir. 

  5. Sporcu Özgeçmişi ve Özel Yetenek Sınavından puan alamayan (sıfır (0) puan alan) 

adaylar değerlendirmeye alınmazlar. 

  6. Adaylar yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. 

  7. Yerleştirme puanı ve adayların tercih sıralaması dikkate alınarak her bölümün asıl ve 

yedek listeleri oluşturulur. 

  8. Aday 1. tercihini kazanarak asıl listede yer almışsa, diğer tercihlerinin asıl ve yedek 

listelerinde  bulunamaz. 

Aday 2. tercihinin asıl listesinde yer almış ise ilk tercihinin yedek listesinde yer alır. 

Aday 3. tercihinin asıl listesinde yer almış ise 1.ve 2. tercihinin yedek listesinde yer alır. 

Aday 4. tercihinin asıl listesinde yer almış ise 1., 2. ve 3. tercihinin yedek listesinde yer 

alır. 

  9. Aday tercih yaptığı hiçbir programın asıl listesine girememiş ise; adayın yerleştirme puanı 

dikkate alınarak tercih yaptığı tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alır. 

10. Tercih ettiği bölümde/bölümlerde boş kalan asıl listelerdeki kontenjanlar yerine 1.yedek 

liste, kontenjanların dolmaması durumunda 2., 3., 4. 5. yedek liste ilan edilecek ve 

kontenjanlar bu yöntemle doldurulacaktır. 

11. Tercih ettiği bölümlerde bir bölümde yedek listelerinin tamamında yedek aday kalmaması 

ve kontenjanların doldurulamaması halinde, cinsiyet gözetmeksizin (Kadından-Erkeğe, 

Erkekten-Kadına) kontenjanı boş kalan kontenjana cinsiyet gözetmeksizin kaydırma 

yapılarak yedek liste ilan edilir. 

12. Asıl listede bulunan adaylar, kesin kayıt döneminde kayıt yaptırdıktan sonra başka bir 

bölümün yedek listesinden kayıt hakkı kazanır ise, kayıt yaptığı bölümden kaydını sildirip 

diğer bölüme kayıt süresi içinde kayıt yaptırabilir. 

13. Asıl listede bulunan engelli adayların kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları 

durumunda aynı bölümün yedek listesindeki en yüksek puanlı adaylar sırayla kayıt hakkı 

kazanır.  

14. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme sonucunda 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri Madde 15’e göre yapılır.  
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DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 20 

a) Bu yönergede bulunmayan durumlar için Üst Kurul karar alma yetkisine sahiptir.  

b) Özel yetenek sınavı öncesi ve sınav sürecinde sınav komisyonunun belirlediği pandemi 

kurallarına uymayan adaylar sınava alınmaz, sınava başlamış olsa bile sınavı geçersiz sayılır.  


