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Günümüzde spor sadece yarışma amacıyla yapılan fiziki bir aktivite olmanın dışına çıkmış; ülkelerin 

vitrininde önemli bir reklam aracı, uluslararası ilişkilerde diplomatik bir faaliyet, sağlıklı nesillerin 

oluşturulmasında etkili bir yöntem, sosyal ve kültürel gelişimin en önemli unsurlarından biri haline 

gelmiştir. Bu amaçla ülkeler sportif tesisleşmeye ve faaliyetlere çok büyük bütçeler ayırmakta ve sporun 

bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlayacak politikalar üretmeye çalışmaktadır. 

 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi; bilimsel temellere dayalı eğitim – öğretim müfredatı, alanında 

kendini ispat etmiş tecrübeli akademik personeli, uluslararası standartlardaki spor tesisleri, araştırma 

laboratuvarları, kütüphanesi, sınıfları vb. imkânları ile adından söz edilir bir konuma gelmiştir. Özellikle 

ülke içi ve dışında elde edilen sportif başarılarla parlayan bir yıldız haline gelen Fakültemizin bu 

başarısının temelinde uygulanan özel yetenek sınavının önemi büyüktür. 

 

Siz sevgili adayların başvurduğu bu sınav, sadece sportif performansın değerlendirmeye alındığı, 

tamamen objektif değerlendirme unsurlarının üzerine inşa edilmiş ve her aşamasının kayıt altına alındığı 

denetlenebilir bir sınavdır. 

 

Bu vesileyle sınava girecek adaylara başarılar diliyor, aramıza katılacak olanları şimdiden tebrik 

ediyorum. 

          

 

                                Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL 

                   REKTÖR 

 

 



 
 

 

 

Sayın Adaylar… 

 

1993 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 2006 yılından bu yana Kastamonu Üniversitesi 

adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden fakültemiz, sayısız mezunları, sportif ve 

akademik başarıları ile Türk spor hayatında önemli bir yere sahiptir. 

 

Kurulduğu günden bugüne kadar, daima istikrarlı bir eğitimle yetişmiş, alanına hâkim, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, milliyetçi, vatansever, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi ilke edinmiş olan 

fakültemiz, deneyimli ve uzman akademik personelinde desteğiyle hem sportif faaliyetlerdeki 

başarılarıyla hem de mezun ettiği öğrencilerinin alandaki başarılarıyla göz doldurur hale gelmiştir.  

 

Sizlerin de aramıza katılmasıyla başarılarımızın katlanarak devam edeceği inancını taşımaktayım. 

Ancak gerek sınavlardaki başarınızın artması, gerekse hak ve yükümlülüklerinizi bilmeniz açısından, 

kılavuz niteliğinde düzenlenen bu kitapçığın dikkatli bir şekilde okunması büyük önem arz etmektedir. 

 

Objektif kriterlere dayalı olarak hazırlanan ve sportif yeterliliklerin test edileceği bu sınav sistemiyle 

aramıza katılacak olan arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor; tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

 

Prof. Dr. Bilgehan BAYDİL 

            Dekan 

 

 

 

 

 

 



Spor Bilimleri Fakültesi 

 Hakkında Bilgi 

 
 

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3837 sayılı kanunla Gazi 

Üniversitesi’nin bir birimi olarak kurulmuş ve 1993 - 1994 Eğitim - Öğretim yılında “Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” olarak eğitime başlamıştır. İlk mezunlarını 1996–1997 

Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi’nin kurulmasıyla Gazi 

Üniversitesi’nden ayrılmıştır. 2010 yılında “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ve “Spor 

Yöneticiliği Bölümü”; 2013 yılında da Rekreasyon Bölümü açılmıştır. 2012-2013 Eğitim 

Öğretim yılı itibariyle Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine de öğrenci 

alınmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz, 2021 yılı itibariyle Fakülte olmuş ve eğitime bu 

şekilde devam etmektedir. 

 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 40, 

Antrenörlük Eğitimi 1. ve 2. Öğretim Bölümlerine 50+40 = 90, Spor Yöneticiliği 1. ve 2. 

Öğretim Bölümlerine 50+40 = 90 olmak üzere toplam 220 öğrenci alınacaktır. 

 

Misyon 

Fakültemizin amacı spor alanında yetişmiş nitelikli “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri”,  

“Antrenörler” ve “Spor Yöneticileri”  yetiştirmektir. 

 

Mezun olan öğrencilerimiz; Milli eğitim okullarında ve özel kuruluşlarda beden eğitimi 

öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği ve üniversitelerde akademik personel olarak görev 

yapabilecektir. 

 

Fakültemiz öğrencileri eğitimleri süresince kendi branşlarında ulusal ve uluslararası takımlarda 

aktif spor yaşantılarını sürdürürken; Kastamonu ilinde hakemlik, çeşitli kulüp ve okullarda 

antrenörlük yaparak beden eğitimi ve spor eğitimine uygulamalı olarak katılmaktadırlar. 

Kuruluşumuzdan bu yana mezun olan öğrencilerimizin birçoğu çeşitli illerde başarılı bir şekilde 

beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, spor uzmanı ve akademik personel olarak görev 

yapmaktadır. 

 

 



Bölümler 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı, ülkemizin spor alanında ihtiyaç 

duyulan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, diğer orta 

dereceli okullar ve üniversitelerde, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, 

engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla 

toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev 

alabileceklerdir. Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi 

kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir. 

 

Antrenörlük Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan eğitimcileri 

yetiştirmektir. Bölüm mezunları, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve 

yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektöründe sportif 

aktivitelerin öğretilmesinde ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programda hareket ve 

antrenman bilimleri, spor, sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor bilimlerindeki teorik 

ve uygulamalı derslere yer verilir. 

 

Spor Yöneticiliği 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticiler yetiştirmektir. 

Mezunlar, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının öğrenim ve uzmanlık 

alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik 

düzeylerde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam 

adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyonunda, özel ve kamu 

kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin 

sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak 

görev alabileceklerdir. Programda spor işletmeciliği, yönetim ve organizasyon, spor hukuku, 

iletişim, pazarlama ve uygulamalı alan ders ve konularına yer verilir.  

 

Fiziki Şartlar 

 



 

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi binası içerisinde, modern yapıda bir idari 

personel bölümü, öğretim elemanları odaları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel 

çalışmalar için egzersiz fizyolojisi/performans laboratuvarı, boş zaman değerlendirme alanları, 

sauna, ağırlık salonu, squash salonu, dans salonu, cimnastik salonu, güreş, judo, taekwondo ve 

boks salonları gibi birimler bulunmaktadır.  

 

Emin Baydil Spor Tesisleri 

 

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi içerisinde bulunan Emin Baydil Spor 

Tesisleri’nde bir adet suni çim futbol sahasının ve tartan atletizm pistinin yapımı 2015 yılında 

tamamlanmıştır. Uluslararası Futbol ve Atletizm Federasyonları onaylı olan bu tesis gece 

ışıklandırma düzeneğine ve tek taraflı tribüne sahiptir.  

 

Levent Semizer Spor Salonu 

 

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesinde bulunan spor salonu, tüm salon sporlarının 

yapılmasına olanak tanıyan özelliklere sahiptir. Ayrıca bu spor salonunun içerisinde; sauna, 

ağırlık salonu, masaj salonu, tek taraflı tribün, soyunma odaları, duş ve tuvaletler 

bulunmaktadır. Fakültemizin karşısında bulunan çadır salon 2015 yılında tamamlanmış, çok 

amaçlı olarak eğitim faaliyetlerinde kullanıma açılmıştır. Aynı zamanda Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor salonları, futbol sahaları, atletizm pisti, yüzme havuzu ve 

Ilgaz Dağı Kayak Pisti gerekli dersler için kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 



 

1) Amaç ve Kapsam 

Madde 1. Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne ön kayıt ve özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

Madde 2. Bu yönerge Spor Bilimleri Fakültesi’ne giriş için ön kayıt yaptıracak adayların 

başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt 

koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

2) Tanımlar 

Madde 3. Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Tablo 1: Sınavla İlgili Tanımlar 

Rektörlük T.C. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınav Üst Kurulu 
Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığınca belirlenen kurul 

ÖYS (Özel Yetenek Sınavı) 
Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavından 

oluşan giriş sınavı 

AOBP Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

TYT Temel Yeterlilik Testi 

Y-TYT 
Temel Yeterlilik Testi ve Diploma Puanının 

Birleşimi Sonucu Oluşan Puan 

SÖP Sportif Özgeçmiş Puanı 

ÖYSP Özel Yetenek Sınav Puanı 

ÖYSP – SP ÖYSP Standart Puanı 

YP  Yerleştirme Puanı 

3) Sınav Kurulları 



Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir. 

 

Sınav Üst Kurulu 

Madde 4. Sınav üst kurulu; 

Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulu sınavdan önce Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığınca belirlenir. Sınav Üst Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

 Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirler. 

 Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve teminini sağlar. 

 Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurulları oluşturur ve görevlendirir. 

İhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

 

Sınav Yürütme Kurulu 

Madde 5. Sınav yürütme kurulu; 

 Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yönetim kurulu, özel yetenek 

sınavlarında yürütme kurulu olarak görev yapar. Sınav Yürütme Kurulu’nun Görevleri 

şunlardır: 

 Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri 

üstlenir. 

 Adayların özel yetenek giriş sınav programını, girecekleri yer ve zamanı belirler. 

 Sınav gözetmenleri ve jürilerini oluşturur. 

 Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişikliği 

yapmaya yetkilidir. 

Gerekli gördüğünde sınav jürilerinin belirlenmesinde ve değiştirilmesinde yetkilidir. 

 

İtiraz Kurulu 

Madde 6. İtiraz kurulu; 

 İtiraz Kurulu Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenir. 

 Kurulun görevleri sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Jüri 

kararları hariç, sınavla ilgili her türlü itirazlar Kastamonu Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın TR 6600 0100 0151 4665 6227 5572 IBAN No’lu 

hesabına, “Aday Adı Soyadı - Sınav itiraz ücreti” açıklamasıyla 200 TL yatırıldıktan 



sonra yazılı olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliği’ne yapılacaktır. Aday itirazını sınava 

girdiği gün yapmak zorundadır. 

 İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

 

Destek Hizmetleri 

Madde 7. Destek hizmetleri; 

Sınavların yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti; 

 Genel Sekreterlik,  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,  

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,  

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,  

 Basın ve Halkla İlişkiler Birimince sağlanır. 

 

4) Yürürlük 

Madde 8. Yürürlük; 

Bu yönerge; 

 Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer. 

 Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 

 Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu 

yetkilidir. 

 

5) Giriş Esasları Ve Kontenjanlar 

Madde 9. Fakülte bölüm kontenjanları; 

 Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi için ilan edilen kontenjanlarla 

sınırlı olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 YKS Kılavuzu’nun Özel 

Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına uygun olarak yapılan değerlendirmeye 

göre öğrenci alınır.  



 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 

alınacak öğrencilerin dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanacak Öğrenci Sayıları 

Bölüm ve Programlar Kadın Erkek Milli Toplam 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  13+2* 18+2* 5 40 

Spor Yöneticiliği  
1.Öğretim 17+2* 21+3* 7 50 

2.Öğretim 12+2* 17+2* 7 40 

Antrenörlük Eğitimi  
1.Öğretim 17+2* 21+3* 7 50 

2.Öğretim 12+2* 17+2* 7 40 

 

* Bu branşlardaki +… ile ifade edilen kontenjanlar engelliler için kullanılacaktır.  

 

Madde 10. Asgari TYT puanları ve Başarı sıralaması 

a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne, son iki yılda en az 1 defa YKS’ye girmiş ve ortaöğretim 

başarı puanı eklenmeden TYT puanı (ham puan) en az 150.000 olan kişiler başvurabilirler.  

b) Yükseköğretim Kurulu Kararı gereğince Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 

başvuracak adayların (Engelli ve milli sporcular da dahil), 2020 ya da 2021 YKS’de Y-TYT 

puanı sonucu başarı sıralamasında ilk 800.000 aday içerisinde olması gerekmektedir. 

c) Spor Yöneticiliği Bölümü’ne son iki yılda en az 1 defa YKS’ye girmiş ve ortaöğretim başarı 

puanı eklenmeden TYT puanı (ham puan) en az 150.000 olan kişiler başvurabilirler. 

d) 2021 Özel Yetenek Sınavına başvuruda herhangi bir sportif özgeçmiş ön şartı bulunmayıp, 

sportif özgeçmişe sahip olduğunu belgeleyen adaylar için ek puan avantajı bulunmaktadır. 

Fakültemizce belirlenen 10 spor branşı ile Olimpik – Olimpik Olmayan diğer spor branşlarına 

ait puanlama cetvelleri yönergenin devamında bulunmaktadır. 



e) Sportif Özgeçmiş Puan Tablolarında yer alan 10 spor branşı (Badminton, Basketbol, 

Cimnastik, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Kayak, Tenis ve Voleybol) ile Olimpik ve Olimpik 

olmayan diğer branşlardaki puanlamalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 

Madde 11. Milli Sporcular, Yabancı Uyruklu ve Engelli Öğrenci Adayları 

 Milli sporcuların, ilgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nden onaylı (Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler kategorileri gibi 

millilik kategorisi belirtilen) millilik belgesini ön kayıt aşamasında sisteme yükleyerek 

ibraz etmeleri gerekmektedir. Milli sporcuların ön kayıtlarını tamamladıktan sonra, 

sınav programında belirtilen gün ve saatte koordinasyon parkur testine girip testi 

tamamlamaları gerekmektedir.  

 

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (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)) ve zihinsel engelliler, engelli olduklarını belgelemeleri (engelli sağlık 

raporu) kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere TYT puanının 100 ve 

üzerinde olması gerekmektedir. Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 

bininci sırada olunması gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınacaktır.)Bu şekilde başvuran adaylar için, sınav yürütme kurulu kararıyla 

diğer adayların sınavlarını takiben engellilik durumlarına göre kendi aralarında 

yapılacak ayrı bir yetenek sınavı uygulanacaktır. Engelli kontenjanının dolmaması 

durumunda, ilgili kontenjan, öncelik engelli adaylara verilecek şekilde sınav yürütme 

kurulu kararıyla yedekler tarafından doldurulabilir. 

 

 Yabancı uyruklu adayların uluslararası geçerliliği olan sınav sonucu, diploma notu, 

diğer üniversitelerin sınav sonuçları veya Kastamonu Üniversitesi Yurtdışından 

Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi içerisindeki şartlara uygunluğunu sağlamaları 

gerekmektedir. Şartlara uygunluğunu sağlayan tüm yabancı uyruklu adayların 28 Eylül 

2021 – 09.00’da özel yetenek sınavına katılmaları mecburidir. Yabancı uyruklu adaylar 

için sportif özgeçmiş puanlaması yapılmayacak, bu adaylar sadece beceri-koordinasyon 

parkuru sonucuna göre değerlendirmeye alınacaklardır. 



6) Özel Yetenek Sınavı Puanının Hesaplanması 

Madde 12. Adayın Başarı Puanının Hesaplanması; 

a) Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında YKS 2021 Sınav Kılavuzu esas 

alınacaktır. 

b) Adayın eğer varsa “Sportif Özgeçmiş Puanı” (Sportif Özgeçmiş Puan tablolarında 

belirtilen puanlar) ve beceri-koordinasyon testinden elde ettiği puanlar (ÖYSP), YKS 

2021 kitapçığında belirlenen sisteme göre standart puana çevrilecektir. 

c) Adaylar elde ettikleri puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. 

d) Bölümlerimize alınacak adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), varsa Sportif 

Özgeçmiş Puanları ile beceri-koordinasyon testine ait sınav puanının toplamına göre 

belirlenecektir. 

 

Madde 13. Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması; 

Özel yetenek sınav puanının ağırlıklı olarak hesaplanabilmesi için puanların standart puanlara 

çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. 

 

Tablo 3. Özel Yetenek Sınavı Puanlamasının Ağırlık Oranları  

ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ YÜZDE OLARAK (%) DAĞILIMI 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANI KOORDİNASYON SINAVI 

AĞIRLIĞI AĞIRLIĞI 

%70 %30 

 

7) Ön Kayıt ve Başvuru Şartları 

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi’nin Tablo 2’de 

belirtilen bölümlerine YKS Ön Kayıt - Özel Yetenek Sınav sistemi ile öğrenci alınacaktır. 

Bölüme alınacak öğrenci kontenjanları, taban puan ve türü, ön kayıt tarihi, yetenek sınavı 

tarihleri ile başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. 



7.1. Sınava Başvurular 

Özel yetenek sınavına başvuru için ön kayıtlar Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

web sayfası (https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/) üzerinden yapılacaktır. Ön 

kayıtlar 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 1 Eylül 2021 Çarşamba 

günü saat 17.00’de sona erecektir. 

Başvurusunu online ortamda tamamlayan adaylar evraklarını (Sağlık Durumu Beyan Formu, 

YKS Sonuç Belgesi, Kimlik fotokopisi, varsa Sporcu Özgeçmiş Belgeleri, 1 Adet vesikalık 

fotoğraf) 6 Eylül 2021 – 17.00’a kadar Kastamonu Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesi, 

Kastamonu adresine şahsen, posta yada kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri 

tarafımıza ulaşan adaylar her gün 17.00’da duyurulacak ve başvuruları onaylanacaktır. 

(Adayların talep etmiş oldukları SÖP puanları kontrol edilerek düzenleme yapılabilecektir, 

adaylar onaylanan SÖP’lerine itiraz edebilirler) Başvuru evrakları Fakültemize ulaşmayan 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

Adayların sınava girecekleri günler ön kayıt işlemleri sonrasında Fakültemiz web sayfası 

üzerinden duyurulacaktır. Adayların; Spor Bilimleri Fakültesi web sayfası üzerinden “Sağlık 

Durumu Beyan Formu” nu indirip doldurduktan sonra ön kayıt sistemine yüklemeleri 

gerekmektedir. 

(https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/images/2021/%C3%96ZEL_YETENEK_SINAVI/SA%C4%9

ELIK_DURUMU_BEYAN_FORMU.docx). Ayrıca eğer varsa “Sportif Özgeçmiş Belgelerini” 

tarayıcıdan taratıp veya fotoğraf olarak başvuru sayfasında belirtilen yerlere yüklemeleri 

gerekmektedir. 

7.2. Başvuru Koşulları 

 Engelli kontenjanına başvuracaklar hariç tutulmak üzere adayın sağlık, fiziksel ve 

konuşma açısından herhangi bir engelinin bulunmaması. 

 Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumu’ndan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış 

olmamak 

 Son iki yıl içerisinde en az 1 defa YKS’ye girmiş ve Madde 10’da belirtilmiş olan 

asgari puanları almış tüm lise mezunları, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi bölümlerine Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurusunda 

bulunabileceklerdir.  

https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/images/2021/%C3%96ZEL_YETENEK_SINAVI/SA%C4%9ELIK_DURUMU_BEYAN_FORMU.docx
https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/images/2021/%C3%96ZEL_YETENEK_SINAVI/SA%C4%9ELIK_DURUMU_BEYAN_FORMU.docx


Ayrıca bir önceki sene sınavsız olarak 2 yıllık ön lisans programlarına yerleşen adaylar 

bunu yerleştirildikleri yıla ait sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek zorundadırlar. Aksi 

takdirde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen tüm adaylar gibi orta öğretim 

başarı puanının oranı düşürülerek hesaplama yapılacaktır.  

31 Mart 2012 tarihinden önce spor lisesine kayıt yaptıran adayların ise ek puan alabilmesi için 

lise kayıt tarihini gösterir resmi belge getirmeleri zorunludur. 

NOT:  Adayın beyan ettiği belgelerden herhangi birinde usulsüzlük tespit edilmesi halinde, 

belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem 

başlatılacaktır.  

7.3. Sınava Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler 

 Adaylar soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, 

pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır.  

 

 T.C. Kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve 

özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen 

kimliklerle sınava gelen aday özel yetenek sınavına alınmayacaktır.  

 

8) Sınav Tarihleri Ve Programı 

Madde 14. Sınav tarihleri ve programı; 

Spor Bilimleri Fakültesi’ne müracaat eden adaylar koordinasyon parkur sınavına alınacaklardır. 

 Koordinasyon parkur sınavları 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olup başvuru 

sayısı dikkate alınarak sınav bitiş tarihi belirlenecektir. Yapılacak olan program ve 

sınav günlerine ait sınava girecek aday listeleri Fakültemiz web sayfasından online 

kayıtlar sonrası duyurulacaktır. Yabancı uyruklu adaylar için sınav tarihi 28 Eylül 

2021’dir. Engelli adayların sınavları 10 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Aday bazlı 

sınav programı önkayıtlar sonrası 8 Eylül 2021 tarihinde Fakültemiz web 

sayfasından duyurulacaktır. Adayın ayrıca önkayıt sistemi üzerinden randevu 

almasına gerek yoktur. 



 Adayların özel yetenek sınavı için web sayfası üzerinden duyurulan gün sınavın 

yapılacağı yere resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) ile 

(Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsünde bulunan Emin Baydil Spor Tesisleri) 

gelmeleri gerekmektedir. Duyurulan tarihte sınava gelmeyen adaylar sınav giriş 

haklarını kaybedeceklerdir. 

  

9) Sınav Yeri 

Madde 15. Sınav yeri; 

Özel Yetenek Sınavı K.Ü. Kuzeykent Kampüsünde bulunan Emin Baydil Spor Tesisi’nde 

(Suni Çim Futbol Sahası) yapılacaktır. 

 

10) Sonuçların İlanı 

Madde 16. Sonuçların ilanı; 

 Özel Yetenek Sınavı puanı Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nun onayından 

sonra belirlenen bir tarihte açıklanır.  

 Sınavla ilgili her türlü duyuru ve sonuçların ilanı, 

https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ adresinden yapılacaktır. 

Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz. 

11) Fakülteye Kayıtlar 

Madde 17. Fakülteye kesin kayıtlar; 

 Özel yetenek sınavı sonucunda, elde ettiği yerleştirme puanı (YP) en yüksek olan 

adaydan başlayarak sıralama yapılacaktır. 

 Yerleştirme puanına göre sıralanan adaylara puan önceliğine göre bölüm seçme 

hakkı verilecektir. Başarı sıralamasında önde olan aday, bölümlerin şartlarını 

sağladığı takdirde, TYT puanı (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 

Y-TYT sıralaması) ve sıralaması doğrultusunda istediği bölüm ve programa önce 

girme hakkına sahip olacaktır. 

https://sporbilimleri.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/


 Bölümlerimizin kontenjanının dolmaması durumunda cinsiyet kontenjanları 

arasında geçiş yapılabilecektir. 

 Kesin kayıt işlemleri Küresel Koronavirüs Salgını sebebiyle, sağlık açısından 

problem yaşanmaması adına bölüm tercihini de içeren belgelerin adaylar tarafından 

Fakültemize şahsen, posta yada kargo yoluyla gönderilmesi sonrası, yapılarak web 

sayfamızdan duyurulacaktır. Belgelerin 20-27 Eylül 2021 tarihleri arasında 

Fakültemize ulaşması gerekmektedir. Posta ya da kargodan kaynaklı gecikme ve 

kayıp durumunda sorumluluk adaya aittir. 

 Kayıt işlemleri ile ilgili ilanların fakülte web sayfası üzerinden takibi adayın 

sorumluluğundadır. Fakülte şahsen duyuru yapmak zorunda değildir. 

 

12) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

1. YKS 2021 sonuç belgesi, 

2. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 

3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi, 

4. On iki (12) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet 

yönetmeliğine uygun), 

5. İkinci öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Kayıt sonrası 

teslim edilecektir.) 

6. Heyet Raporu (“Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından 

Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış 

heyet raporu) (Sağlık Bakanlığınca daha sonra verilebilecek kararlar için web sayfasından 

duyurular takip edilmelidir.) 

7. 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi 

8. Adayın ön kayıt aşamasında beyan ettiği sportif özgeçmiş belgelerinin asıllarını kesin kayıt 

aşamasında göndermesi gerekmektedir.  

Önemli Not:  Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler 

(Spor özgeçmiş puanını gösterir belge de dahil) ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, 



eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir 

ve haklarında kanuni işlem yapılır. 



13) Özel Yetenek Koordinasyon Parkur Sınavı 

 

 

Başlangıç 

1-Slalom 

1-Öne 

5-Öne 

3-Öne 

2-Sağa 

4-Sola 

3-Koşu 

Bitiş 

2-Sıçrama 

1-Öne 

2-Sağa 

3-Öne 

4-Sola 

5-Öne 

6-Koşu 

4-Çemberlerden 
geçiş 

5-Üstten-Alttan-Üstten 
Geçiş 



13.1 Koordinasyon Parkur Testi 

Koordinasyon Testi adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup, testin sınav 

içerisindeki ağırlığı %30’dur. Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptıran tüm adayların, 

koordinasyon parkur testine girip testi bitirmesi zorunludur. Bu testi tamamlayamayan, kendi 

isteğiyle bırakan ya da sınav kurallarına uymayıp diskalifiye edilen adayların Özel Yetenek 

Sınavı Yerleştirme Puanı hesaplanmayacak olup, değerlendirmeye alınmayacaklardır. 

 

1- Aday fotosel cihazlarının arasından geçerek zamanı başlatır ve engeller arasında slalom 

yapar. Aday engelleri herhangi bir sebeple düşürdüğü durumda (bilinçli ya da bilinçsiz) 

1 sn cezası ile cezalandırılır. Slalom sırasını atlayan aday bu istasyonun en başına 

dönmek zorundadır aksi durumda aday diskalifiye edilir. 

 

2- Bu istasyonda öne – sağa – öne – sola - öne olmak üzere 5 adet çift ayak sıçrama yapar. 

Bütün sıçramalar çift ayakla yapılmak zorundadır. Yere düşüşler tek ayakla olabilir. Her 

tek ayak sıçrama 1 sn ile cezalandırılır. 

 

3- Aday bu bölümde belirtilmiş alanda koşu yaparak diğer bölüme geçer. 

 

4- Aday istediği ayakla başlamak şartıyla (sağ-sol veya sol-sağ) tüm dairelerin içine sırayla 

basmak zorundadır. Dairelerin içine basılmayan her adım 1 sn cezası ile cezalandırılır. 

 

5- Üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek 

zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli 

kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. 

 

6- Aday belirtilen alanda koşu yaparak bitiş noktasındaki fotosellerin arasından geçerek 

sınavı tamamlar. 

 

7- Aday kendisine avantaj sağlayacak şekilde bilinçli olarak parkur ihlalinde bulunur ve 

belirlendiği şekliyle testi tamamlamaz ise diskalifiye edilir. 

 

 



SINAVDA UYGULANACAK 

COVID – 19 SALGINI TEDBİRLERİ 

 

1. Üniversitemiz kampüsüne adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. 

2. Adaylar, sınav alanına HES kodunu göstererek girebileceklerdir. 

2. Adayların, sınav saatini beklerken ve sınav alanına alınırken, sosyal mesafe kurallarına 

uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

3. Adaylar sınava girerken, yanlarında kişisel dezenfektan ürünleri, siperlik veya eldiven 

bulundurabileceklerdir. 

4. Sınav alanına maskeli olarak alınan adayların, sınav başlayana kadar maskelerini uygun bir 

biçimde takmaları gerekmektedir. 

5. Adaylar, sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak maskelerini çıkarabileceklerdir. 

6. Adayların sınav bittikten sonra, sosyal mesafeyi koruyarak sahadan çıkmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTİF 

ÖZGEÇMİŞ 

PUAN 

TABLOLARI



BADMİNTON 

100 Puan Büyükler kategorisinde milli olmak 

90 Puan Gençler kategorisinde milli olmak (19 yaş ve altı) 

80 Puan Yıldızlar kategorisinde milli olmak (17 yaş ve altı)  

70 Puan Minikler kategorisinde milli olmak (15 yaş ve altı)  

60 Puan 
Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda (Tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve karışık çift) 

kategorilerinde ilk 8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisanslı olmak 

50 Puan 
Gençler Türkiye Şampiyonası’nda (Tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve karışık çift) 

kategorilerinde ilk 8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisanslı olmak 

40 Puan 
Liselerarası Türkiye Okul Sporları Şampiyonası’nda ilk 4 derecede yer almak ve branşında en az 2 

yıllık lisanslı olmak. (Takım – ferdi) 

30 Puan 
Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda (Tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve karışık çift) 

kategorilerinde ilk 16’ya girmek ve branşında en az 2 yıllık lisanslı olmak. 

20 Puan 
Gençler Türkiye Şampiyonası’nda (Tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve karışık çift) 

kategorilerinde ilk 16’ya girmek ve branşında en az 2 yıllık lisanslı olmak. 

10 Puan 
2015-2021 yılları arasında en az 3 yıl ferdi ya da takım lisanslı badminton sporcusu olmak ve en az 5 

müsabakaya katılmış olmak. 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 



 

BASKETBOL 

100 Puan A Milli olmak 

90 Puan Federasyonun en üst liglerinde (Kadın – Erkek) en az 3 maç oynamış olmak  

80 Puan U20 yaş altı milli takımda yer almış olmak 

70 Puan 
Basketbol 1. Liginde (Kadın – Erkek) en az 3 maç oynamış olmak ve branşında en az 2 yıllık lisanslı 

olmak 

60 Puan 
U18 yaş altı milli takımda yer almış olmak veya Basketbol 2. Liginde (Erkek) veya Bölgesel 

Basketbol Liginde (Kadın) en az 5 maç oynamış olmak ve branşında en az 2 yıllık lisanslı olmak 

50 Puan 

U16-U15 milli takımlarda yer almış olmak veya Türkiye Basketbol Gençler Liginde son 4 sezonda 

(2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 2 

yıllık lisanslı olmak  

40 Puan 
Uluslararası Okul Sporları Müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya Bölgesel Basketbol Liginde en 

az 5 maç oynamış olmak (Erkek) ve en az 2 sezonluk müsabık sporcu olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

30 Puan 
Türkiye Basketbol Gençler şampiyonası finallerinde oynamış olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisanslı olmak  

20 Puan 
Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Bölgesel turnuvalarda ilk 4’e girmiş olmak ve branşında en az 

3 yıllık lisansa sahip olmak veya Liseler Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak 

10 Puan 
Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık 

lisansa sahip olmak 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 



 

CİMNASTİK 

100 Puan Büyükler kategorisinde milli olmak 

90 Puan Gençler kategorisinde milli olmak 

80 Puan Yıldızlar kategorisinde milli olmak 

70 Puan 
Büyükler kategorisinde kulüplerarası veya ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmek ve 

branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

60 Puan 
Gençler kategorisinde kulüplerarası veya ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmek ve 

branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Yıldızlar kategorisinde kulüplerarası veya ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmek ve 

branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Büyükler veya gençler kategorilerinde kulüplerarası veya ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında ilk 

8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

30 Puan 
Yıldızlar kategorisinde kulüplerarası veya ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında ilk 8’e girmek ve 

branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

20 Puan 
Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorilerinin herhangi birinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak 

ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan 
Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorilerinin herhangi birinde en az 3 müsabakaya katılmış olmak 

ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 



 

 

FUTBOL 

100 Puan A Milli veya ümit milli olmak (Futbol ve Futsal) 

90 Puan Süper Ligde en az 3 maç oynamış olmak  

80 Puan 
1. Ligde en az 3 maç oynamış olmak veya genç milli olmak (Erkek – Kadın) ve branşında en az 3 

yıllık lisanslı olmak  

70 Puan 2. Ligde en az 3 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve branşında en az 3 yıllık lisanslı olmak 

60 Puan 3. Ligde en az 3 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve branşında en az 3 yıllık lisanslı olmak  

50 Puan Bölgesel Amatör Ligde en az 5 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık lisanslı olmak 

40 Puan 
Gençler veya Liseler Türkiye şampiyonaları finallerinde ilk 4’e girmiş olmak veya Tff U19 Gelişim 

liglerinde en az 5 maç oynamış ve branşında en az 3 yıllık lisanslı olmak 

30 Puan 
Süper Amatör lig takımlarının A takımlarında en az 5 maç oynamış olmak veya Birinci Amatör lig 

takımlarının A takımlarında en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık lisanslı olmak 

20 Puan 
Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık 

lisanslı olmak 

10 Puan 
Amatör futbol takımlarının altyapılarında en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık 

lisanslı olmak 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 



HENTBOL 

100 Puan A milli olmak (Erkek – Kadın) 

90 Puan Hentbol süper liginde en az 3 maç oynamış olmak 

80 Puan Genç Milli olmak (Erkek – Kadın)  

70 Puan 
Hentbol 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık sporcu 

olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

60 Puan 
Hentbol 2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık sporcu 

olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

50 Puan 
Türkiye Hentbol Gençler şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa 

sahip olmak 

40 Puan 
Bölgesel Hentbol Liginde en az 10 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık 

sporcu olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

30 Puan 
Hentbol Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde en az 10 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 

yıllık lisansa sahip olmak veya Liseler Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 

20 Puan 
Hentbol Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde en az 5 maç oynamış olmak ve branşında en az 3 yıllık 

lisansa sahip olmak veya Liseler Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 

10 Puan --- 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

 



KAYAK 

100 Puan Büyükler kategorisinde milli olmak 

90 Puan Gençler kategorisinde milli olmak 

80 Puan Yıldızlar kategorisinde milli olmak 

70 Puan 
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

60 Puan 
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 8’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip 

olmak 

30 Puan Bölgesel yarışmalarda ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

20 Puan 
Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorilerinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak ve branşında en 

az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan --- 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

 



TENİS 

100 Puan Büyükler kategorisinde milli olmak 

90 Puan 
Büyükler veya 18 yaş Türkiye Şampiyonasında Final oynamak ve branşında en az 2 yıllık sporcu 

lisansına sahip olmak 

80 Puan 
Gençler kategorisinde milli olmak veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek ve 

branşında en az 2 yıllık sporcu lisansına sahip olmak 

70 Puan 18 yaş Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

60 Puan 16 yaş Türkiye Şampiyonasında final oynamak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

50 Puan 16 yaş Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

40 Puan 14 yaş Türkiye Şampiyonasında final oynamak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

30 Puan 14 yaş Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

20 Puan Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan 
Büyükler veya gençler kategorilerinde en az 10 müsabakaya katılmış olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

 



VOLEYBOL 

100 Puan A milli olmak (Erkek – Kadın) 

90 Puan Voleybol en üst liginde en az 3 maç oynamış olmak 

80 Puan Genç Milli olmak (Erkek – Kadın)  

70 Puan 
Voleybol 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu 

olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) veya Plaj Voleybolunda milli olmak 

60 Puan 
Voleybol 2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık sporcu 

olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

50 Puan 
Türkiye Voleybol Gençler şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa 

sahip olmak 

40 Puan 
Bölgesel Voleybol Liginde ilk 3’e girmiş olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık sporcu 

olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

30 Puan 

Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde en az 8 maç oynamış olmak ve branşında en az 2 sezonluk 

müsabık sporcu olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) veya Liseler Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş 

olmak 

20 Puan 
Bölgesel Voleybol Liginde en az 5 maç oynamış olmak (Erkek – Kadın) ve en az 2 sezonluk müsabık 

sporcu olmak* (Bkz. 16.1 Madde 1) 

10 Puan 
Gençler, Yıldızlar veya Küçükler kategorisinde en az 5 maç oynamış olmak ve en az 2 sezonluk 

müsabık sporcu olmak * (Bkz. 16.1 Madde 1) 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

  



GÜREŞ 

100 Puan A milli olmak 

90 Puan Genç veya Ümit milli olmak  

80 Puan 
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

70 Puan 
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak veya Gençler kategorisinde 

Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmek ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

60 Puan 
Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Ümitler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Ümitler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

30 Puan 
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip 

olmak 

20 Puan Bölgesel yarışmalarda ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan 
Büyükler, gençler, ümitler veya yıldızlar kategorilerinde federasyon tarafından düzenlenen en az 5 

müsabakaya katılmış olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

 



JUDO 

100 Puan A Milli olmak 

90 Puan Genç veya Ümit milli olmak  

80 Puan 
Büyükler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en 

az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

70 Puan 
Büyükler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en 

az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

60 Puan 
Ümitler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Ümitler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık 

lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip 

olmak 

30 Puan Bölgesel yarışmalarda ilk 3’e girmiş olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

20 Puan 
Büyükler, gençler, ümitler veya yıldızlar kategorilerinde federasyon tarafından düzenlenen en az 10 

müsabakaya katılmış olmak ve branşında en az 2 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan --- 

5 Puan Branşında en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak 

 



 

OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR 

100 Puan A Milli olmak 

90 Puan Genç milli olmak 

80 Puan Yıldız milli olmak veya Avrupa, Akdeniz veya Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak  

70 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde 1. olmak ve 

branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

60 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde ilk 3’e 

girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde ilk 8’e 

girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip 

olmak 

30 Puan Bölgesel yarışmalarda ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

20 Puan 
Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve branşının federasyonu tarafından düzenlenen en az 5 

müsabakaya katılmış olmak 

10 Puan --- 



OLİMPİK OLMAYAN BRANŞLAR 

100 Puan --- 

90 Puan A Milli olmak 

80 Puan Genç milli olmak 

70 Puan Yıldız milli olmak veya Avrupa, Akdeniz veya Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 

60 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde 1. olmak ve 

branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

50 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde ilk 3’e 

girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

40 Puan 
Branşının federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında veya en üst ligde ilk 8’e 

girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

30 Puan 
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip 

olmak 

20 Puan Bölgesel yarışmalarda ilk 5’e girmiş olmak ve branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak 

10 Puan 
Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve branşının federasyonu tarafından düzenlenen en az 5 

müsabakaya katılmış olmak 



16.1. Sportif Özgeçmiş Puan Tablolarıyla İlgili Ek Açıklamalar 

1- Puan tablolarında Basketbol, Hentbol ve Voleybol branşlarında geçen “müsabık sporcu 

olmak” ibaresi yıl olarak değil, sezon olarak düşünülmelidir. Örneğin, “2 sezonluk 

müsabık sporcu olmak” ibaresi, 2015-2016 sezonundan bir maç kağıdı (esame listesi) 

ve 2018-2019 sezonundan da bir maç kağıdı (esame listesi) olarak kabul edilmektedir. 

Bu maddeden puan alabilmek için, adayların farklı sezonlardaki maç kağıtlarını web 

sayfasında belirtilen yerlere yüklemeleri gerekmektedir.  

 

2- Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol branşlarında geçen “…. maç oynamış olmak” 

ibaresinden puan alınabilmesi için, adayların istenilen maç sayısı kadar maç kağıtlarını 

(esame listesi) web sayfasında belirtilen yerlere yüklemeleri gerekmektedir.  

 

3- Takım sporları için maç kağıtlarında (esame listesinde) sınava başvuran öğrencinin adı 

ve soyadı takım listesinde açıkça belirtilmelidir. Tüm branşlar için maç kağıtlarında, 

müsabaka tarihi ve müsabaka kategorisi mutlaka belirgin şekilde okunabilir halde 

olmalıdır. Bu belgeler kılavuzda belirtildiği üzere T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 

Genel Müdürlüğü’nden aldıkları/alacakları ıslak/elektronik imzalı resmi evrak olarak 

web sayfasında belirtilen yerlere yüklenmeli ve kesin kayıt aşamasında okulumuz 

öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

4- Takım sporları ve bireysel sporlarda “Sportif Özgeçmiş Puanı” tablosundan puan alan 

adayların belgeleri, ilgili federasyon veya Spor Genel Müdürlüğü onaylı şekilde 

taratılarak web sayfasında belirtilen yerlere yüklemeleri gerekmektedir.  

 

5- Adaylar yalnızca bir branşta ve sadece bir puan kategorisinden Sportif Özgeçmiş Puanı 

(SÖP) elde edebilirler. Örneğin bir aday badminton branşında hem milli olmaktan 90 

puan, hem de Gençler Türkiye Şampiyonası’nda ilk 16’ya girmiş olmak sonucu 20 

puanı birlikte alamaz. Aday ibraz ettiği en yüksek belgeyle tek bir puan alabilir. 


