
  T.C. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Mevkii Merkez / GİRESUN 

 
Telefon: (0454) 310 14 26 

E-Posta: sporbilimleri@giresun.edu.tr 



2 
 

 T.C. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

ÖZEL YETENEK SINAVI  

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU 

 

GİRESUN-2022 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Öğrenci Adaylarımız; 

Üniversitemiz, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Eğitim Fakültemiz bünyesinde 2011 

yılında kurulmuş olup, her yıl bünyesine kattığı yeni öğrencileri ve güçlü akademik kadrosu ile 

bölgenin ilgi odağı olma yolunda ilerlemektedir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2015 yılında almış olduğu karar ile Üniversitemiz 

Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi 

ve Spor Bölümü Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemiz 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Antrenörlük Eğitimi alanında öğrenci 

alımlarına başlamıştır. Lisans eğitiminin yanı sıra Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı alanında öğrencilerimize lisansüstü eğitim imkânı 

sunmaktadır.  

Hedefimiz sizlerle birlikte bu başarıyı daha üst seviyeye taşımaktır. Fakültemiz fiziki 

alanlarını daha da genişleterek yaklaşık 7500 m2 alan üzerine kurulu yerleşkesinde, son sistem 

teknolojiyle donatılmış performans ve test ölçüm merkezi, fitness salonu, derslikler, açık ve 

kapalı spor salonları ile sizleri beklemektedir. 

Değerli sporcular, sevgili öğrenci adaylarımız, Giresun Üniversiteli olmanın 

ayrıcalığını, “Karadeniz’in Parlayan Yıldızı’ndan” geleceğe bakmanın verdiği gururu sizlerin 

de yaşamasını diliyor; başvurunuzun geçerli ve doğru olabilmesi için, kılavuzu dikkatle 

okumanızı tavsiye ederek hepinize başarılar diliyorum.    

Prof. Dr. Yılmaz CAN 

     Rektör 
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A. AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1: Bu kılavuz Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile 

öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz 

Beden Eğitimi ve Spor ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde 

eğitim vermektedir. Bölümler ve fakülte hakkında detaylı 

bilgi için lütfen http://sporbilimleri.giresun.edu.tr adresini 

ziyaret ediniz. 

Madde 2: Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek 

sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek yerleştirme 

usulleri ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

B. DAYANAK 

Madde 3: Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 45. Maddesi ve 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının 6. 

Maddesi uyarınca; Giresun Üniversitesi’nin 28/06/2022 tarih, 2022-218/9 sayılı Senato kararı 

ile kabul edilen Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Değerlendirme 

Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.  

C. TANIMLAR 

Madde 4: Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Sınav Yürütme Komisyonu: Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi gereğince 

Dekan/Dekan Yardımcısı, Bölüm başkanı veya Anabilim Dalı başkanlığında en az 3 (üç) 

üyeden oluşur. 

Sınav Uygulama Komisyonu: Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi gereğince, 

ilgili alanın öğretim elemanından belirlenen en az 3 (üç) üyeden oluşur. 

İtiraz Değerlendirme Komisyonu: Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi 

gereğince; Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimin Yönetim Kurulu tarafından ilgili 

alandan belirlenen öğretim elemanlarından en az 3 (üç) üyeden oluşur. 

ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 

IAAF: Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğini (International Association of Athletics 

Federations) 

TYT: Temel Yeterlilik Testi    

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

ÖYSP: Öğrenci Yetenek Sınavı Puanı 

http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/
http://www.osym.gov.tr/belge/1-20520/2014-osysogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi.html
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SOP: Sporcu Özgeçmiş Puanı 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

YP: Yerleştirme Puanı 

D. GENEL ESASLAR  

Madde 5: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine öğrenci alımı ÖSYM 2022 

YKS Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu bölüm T.C. vatandaşı 

olan adaylar için bilgiler içermektedir. 

a. Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü için başvuru yapan tüm adaylar, özel yetenek sınavı başvuru ve 

değerlendirme kılavuzunu okumuş ve kılavuzda yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

b. Özel yetenek sınavı online başvuru sistemine yüklenen evraklarda; sahte belge, doğru 

olmayan veya beyan dışı bildirimde bulunan adayların başvuruları iptal edilir. Bu adaylar 

kesin kayıt hakkı kazansalar ve eğitime başlasalar dahi üniversitemiz ile ilişkileri kesilir ve 

savcılık nezdinde haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

c. Özel yetenek sınavı başvuru sonuçları kılavuzda belirtilen tarihler içerisinde Üniversitemiz 

(www.giresun.edu.tr) ve Fakültemiz (http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/) sitesinden ilan 

edilecektir. 

d. Özel yetenek sınavı değerlendirme sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez. 

e. Özel Yetenek Sınav Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından ibraz edilen 

belgelerin yetkili kurumlar tarafından yeniden incelenmesini talep edebilir. 

f. Özel Yetenek Sınav Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzunda yer almayan hususlarda karar 

verme yetkisi Sınav Komisyonu’na aittir. 
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A.1. 2022-2023 ÖZEL YETENEK SINAVI VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine 

başvuru yeri, değerlendirme ve kayıt ile ilgili tarihleri gösteren takvim aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takvimi 

Başvuru Yeri Online 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için ilgili link başvuru tarihinde aktif edilecektir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilgili link başvuru tarihinde aktif edilecektir. 

Başvuru Tarihi 01-05 Ağustos 2022 

Başvuruların İlanı 08- Ağustos 2022 

Başvuru İlanına İtirazlar 08-10 Ağustos 2022 

Başvuru İlanına İtirazların 

Değerlendirmesi ve Sınava Girecek 

Adayların Kesin Listelerinin İlanı 
11 Ağustos 2022  

Özel Yetenek Sınavı Kurs 

Çalışmaları 
01-14 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Uygulama Sınavı 15-19 Ağustos 2022 

Sınav Geçici Sonuçlarının İlanı 22 Ağustos 2022 

Sınav Geçici Sonuçlarına itiraz 22-24 Ağustos 2021 (3 gün) (17.00’a kadar) 

Değerlendirme Kesin Sonuçlarının 

İlanı 
26 Ağustos 2022  

Asil Adaylar için Kesin Kayıt Tarihi 

ve Yeri 

29 Ağustos-09 Eylül 2022 tarih ve saat 17.00 mesai 

saatine kadar (akademik takvime göre düzenlenecek) 

(Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Öğrenci İşleri- Mesai Saatleri İçerisinde) 

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak 

Kazanan Yedek Adayların İlan 

Tarihi ve Yeri 

12 Eylül 2022 tarih ve saat 17.00 mesai saati sonrası  

(Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

www.giresun.edu.tr 

Yedek Adaylar için Kesin Kayıt 

Tarihi ve Yeri 

12-15 Eylül 2022 (17.00’a kadar) 
(Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Öğrenci İşleri-Mesai Saatleri İçerisinde) 

ilgili%20link%20başvuru%20tarihinde%20aktif%20edilecektir.
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/ilgili%20link%20başvuru%20tarihinde%20aktif%20edilecektir
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A.2. KONTENJANLAR 

Madde 6: Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

kontenjanları aşağıda belirtilmiştir. (Tablo 2 ve Tablo 3) 

 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

KADIN ERKEK 

Atletizm  1 1 

Basketbol 3 3 

 Futbol  3 3 

Güreş  - 2 

Hentbol  1 2 

Judo 1 1 

Masa Tenisi 1 1 

Taekwondo - 1 

Voleybol 3 3 

Yüzme 1 1 

TOPLAM 14 18 

Milli Sporcu Kontenjanı 4 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır) 

Engelli sporcu 4 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır) 

Genel Toplam 40 

 

Tablo 3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü  

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

KADIN ERKEK 

Atletizm  1 1 

Basketbol 4 4 

Futbol  4 3 

Güreş  - 2 

Hentbol  2 2 

Judo 1 1 

Masa Tenisi 2 1 

Taekwondo 1 1 

Voleybol 4 4 

Yüzme 1 1 

TOPLAM 20 20 

Engelli sporcu 5 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır) 

Milli Sporcu Kontenjanı 5 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır) 

Genel Toplam 50 

 

Not: Tablo 2 ve Tablo 3’ te belirtilen branş kontenjanları olimpik spor dalları 

arasından fiziki ve akademik imkanlar doğrultusunda belirlenmiştir. 
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A.3. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 

Madde 7: 2022-2023 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme 

(TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim 

kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme 

işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. 

Madde 8: 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-TYT puanını kullanmak 

isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 

2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye hiç başvuru 

yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır. 

Madde 9: 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2021 YKS’de özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) 

alınacak ve bu adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Madde 10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

Madde 11: Tüm öğrenci adayları için; 2022 yılı TYT’ye girmiş olmak ve YKS puan türüne 

bakılmaksızın; 

 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü programına başvuru yapabilmek için TYT'den en az 

800.000’inci başarı sırasına sahip olmak. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına başvuru yapabilmek için TYT'den en az 160 

puana sahip olmak. 

Madde 12: Özel gereksinimli1 adaylar ("Özel gereksinimli sağlık kurulu raporu" ile Madde 

14’teki şartları sağlamak ve yükseköğretim kurumuna belgelemeleri şartıyla) Beden Eğitimi 

ve Spor Bölümü için TYT'den en az 800.000’inci başarı sırasına sahip olmak kaydıyla özel 

yetenek sınavlarına kabul edilirler. 

Madde 13: Özel gereksinimli öğrencilerin sınav ile ilgili süreçleri, Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığının 08.03.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 31772 Sayılı Yönetmelik 

(Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık 

Şartlarına Dair Yönetmelik) esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu yönetmeliğe göre;  

Özel yetenek sınavlarında engelli kontenjanı: 

Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel gruplarında 

belirtilmiş adaylar yararlanabilir: 

a) Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan 

adaylar. 

b) Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar.  

c) Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak 

üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

                                                             
1 Bu Kılavuzda "Engelli" terimi yerine değişen dünya hassasiyeti ve akademik literatür kapsamı doğrultusunda 
"Özel gereksinimli" terimi kullanılmıştır.  
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ç) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan 

adaylar. 

d) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm 

spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan; 

1) F84.0: Çocukluk otizmi, 

2) F84.1: Atipik otizm, 

3) F84.2: Rett sendromu, 

4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu 

ve benzeri), 

5) F84.5: Asperger sendromu, 

6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, 

olanlar. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru 

yapabilmek için adayların; 

a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’inin 

bulunması, 

b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının 

ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması, 

c) Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek Testi (TYT) 

puanının en az 100 ve üzeri olması, 

gerekmektedir. 

(3) Engelli kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı ile başvuru imkanı 

birinci fıkrada yer alan tanılar ile sınırlandırılmıştır. Bunların dışındaki tanılara sahip engelli 

veya süreğen hastalığı bulunan adaylar, yükseköğretime giriş sınavları ve özel yetenek 

sınavlarında engellilere tanınan diğer imkanlardan yararlanabilmekle birlikte engelli 

kontenjanından ilk etapta yararlanamaz; ancak ilgili engelli kontenjanının boş kalması 

durumunda; özel yetenek sınavına başvuru için aranan TYT taban puanını sağlamak ve engel 

durumu %40 ve üzeri olmak suretiyle özel yetenek sınavı için başvurmuş ve sınava girmiş 

olması durumunda engelli kontenjanından yararlanabilir. 

Madde 14: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve 

Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde (özel gereksinimli adaylar hariç olmak üzere) eğitim 

görmesini engelleyecek herhangi bir zihinsel, fiziksel veya bedensel engeli bulunmamak şartı 

aranmaktadır (Kesin kayıt hakkı kazananlardan resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu 

istenecektir). 

Madde 15: 2022 TYT’de merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim 

programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu programlara başvurabilir. 

Madde 16: Başka bir üniversitede özel yetenek sınavına müracaat eden veya sınava giren 

adaylar da Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Özel Yetenek Sınav Başvurusu yapabilirler. 

Madde 17: Adaylar başvuru anında en az (bölüm/program) 1 (bir) başvuru, en fazla 2 (iki) 

başvuru yapabilirler.  
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A.4. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Madde 18: Başvurular Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 

ayrı ayrı web sayfalarından gerçekleştirilecektir. Bir bölüme başvuru yapan aday sadece o 

bölüm için işlem gerçekleştirmiş olur. 

Her iki bölüme başvuru yapan aday Özel Yetenek Sınavı Testine (parkur) her bölüm için 

ayrı ayrı katılacaktır. Adayın Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için katıldığı test sonucunda aldığı 

skor sadece Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için kullanılacaktır. Aynı şekilde adayın 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için katıldığı test sonucunda aldığı skor sadece Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü için kullanılacaktır.  

Adayın bir bölüm için Özel Yetenek Sınavı Testinden aldığı sonuç diğer bölüm için 

kullanılamaz. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü başvurusu için lütfen TIKLAYINIZ. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü başvurusu için lütfen TIKLAYINIZ. 

Başvuru sayfaları başvuru tarihi başlangıcı olan 1 Ağustos 2022 de aktif edilecektir. 

 

A.5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

Madde 19: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya e-devletten barkodlu veya 

noter tasdikli sureti, 

 2022 YKS Sınav Sonuç Belgesi 

 Sporcu özgeçmiş belgeleri 

 Sınava gelirken yukarıdaki bütün belgelerin aslının öğrencinin 

yanında bulundurması zorunludur.  

A.6. BAŞVURU VE SONRASI DİKKAT EDİLECEK ESASLAR  

Madde 20: Adaylar başvurularını gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde, Online olarak 

çevrimiçi yapılacaklardır.  

Şahsen, Posta-kargo veya faks yolu ile kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.   

Başvurular Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ayrı ayrı 

web sayfalarından gerçekleştirilecektir.  

Madde 21: Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

ilgili%20link%20başvuru%20tarihinde%20aktif%20edilecektir.
ilgili%20link%20başvuru%20tarihinde%20aktif%20edilecektir.
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a. Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru sistemine yüklenen adayın mevcut belgeleri içerisinde, 

değerlendirme komisyonunun incelemesi sırasında eksik veya yanlış belge bulunması, 

belgelerin okunaklı olmaması durumunda o adayın değerlendirmesi yapılmayacaktır. 

b. Adayların başvuru bilgilerini içeren listeler, Fakülte ve Üniversitemizin web sayfasından ilan 

edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili YKS (TYT), OBP vb. bilgilerinde yanlışlık olması 

halinde belirtilen tarih aralığında ve mesai saati içerisinde Özel Yetenek Sınav Başvuru ve 

Değerlendirme Komisyonunun yeniden incelemesi için, EK 1’deki dilekçe ile fakülte e-mail 

adresine (sporbilimleri@giresun.edu.tr) başvurulması gerekmektedir. Belirtilen gün ve 

saatlerden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

c. Özel Yetenek Sınav başvurusu yapan her aday bu kılavuzda bulunan bütün kural ve esasları 

kabul etmiş sayılır.  

A.7. ÖZEL YETENEK SINAVINA HAZIRLIK KURS ÇALIŞMASI 

a. Sınava katılım sağlayacak adaylar, Özel Yetenek Sınavının uygulanacağı salonda ve sınav 

standartlarına göre hazırlanmış düzen ve materyallerle Özel Yetenek Sınavına Hazırlık Kurs 

Çalışmalarından faydalanabilirler. 

b. Kurs kapsamında herhangi bir eğitim/çalışma programı olmayacaktır. Adaylar belirlenen gün 

ve saatler içerisinde salonda hazır bulunan parkurda kendileri deneme çalışmaları 

gerçekleştirebileceklerdir.  

c. Özel Yetenek Sınavına Hazırlık Kurs Çalışmaları 01-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında hafta 

içi her gün ve öğleden önce saat:10.00 ile 12.00 arasında ve öğleden sonra 13.30 ile 16.30 

saatleri arasında gerçekleştirilecektir.  

d. Adaylar için 1 (bir) seanslık kurs çalışma süresi 60 dakika (1 saat) olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda adaylar için öğleden önce 2 seans ve öğleden sonra 3 seans katılım 

sağlayabileceklerdir. Çalışma seans ve saatleri Tablo 4’te verilmiştir.  

e. Adayların Özel Yetenek Sınavına Hazırlık Kurs Çalışmalarından faydalanabilmeleri için 

aşağıda açık adresi bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye hesabına 1 seans için 

Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavına Hazırlık Kurs Çalışması ifadesi bulunan 150 TL 

yatırdıklarına dair dekontu Spor Bilimleri Fakültesindeki salon görevlilerine teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

f. Dekontu görevliye teslim eden adaylar sıra ile salonda çalışmaya alınırlar. Bir seans için 

salona alınacak öğrenci sayısı 10 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak başvuru yoğunluk 

durumuna göre gerektiğinde bu sayı Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından 

en fazla 20 kişi olacak şekilde değiştirilebilir. 

Tablo 4: Günlük çalışma seans ve saatleri 

Çalışma Saatleri Seanslar Katılımcı Sayısı 

10.00 – 11.00 1. Seans 10-20 kişi 

11.00 – 12.00 2. Seans 10-20 kişi 

Öğle Arası   

13.30 – 14.30 3. Seans 10-20 kişi 

14.30 – 15.30 4. Seans 10-20 kişi 

15.30 – 16.30 5. Seans 10-20 kişi 

mailto:sporbilimleri@giresun.edu.tr
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Özel yetenek sınavına hazırlık kurs çalışması ücreti için hesap bilgileri: 

Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Hesap Bilgileri: 

Şube: 123 Ziraat Bankası /Giresun 

Hesap Adı: Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye 

Hesap Numarası: 50869316 5030 

IBAN:TR 76 0001 0001 2350869316 5030 
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A.8. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULAMA ŞEKLİ VE YÖNERGELERİ 

Madde 22: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü / Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek 

Sınavının Testi çeşitli becerileri kapsayan ve Şekil-1’de verilen toplamda beş (5) istasyondan 

oluşmaktadır. Adaylar istasyonları ve istasyonlara ait basamakları pas geçemez, aksi durumda 

test (parkur) puanı alamaz. Bu istasyonlar sırası ile aşağıda sunulmuştur. 

Değerli adaylar Özel Yetenek Sınavı Testindeki, üçüncü (3.) istasyon haricinde, diğer 

istasyonlar için adayın yaptığı hataya karşı herhangi bir ceza puanı uygulanmayacaktır. Üçüncü 

(3.) istasyonda aday sırası ile çubukların üstünden, altından, üstünden ve altından geçmek 

zorundadır ve istasyonun hiçbir basamağını pas geçemez. Hata ile devirdiği her basamak 

(çubuk) için iki (2) saniye ceza puanı alır. Dört çubuğu da deviren aday toplamda sekiz (8) 

saniye ceza puanı almış olur.  

1. Birinci (1.) İstasyon (Çift-Tek):  

Start ile birlikte aday 50 cm x 50 cm ölçülerinde karelerden oluşan bölümlere (çizilmiş alanlara) 

ilk önce her bir ayak ayrı karelere sonra iki ayak aynı kareye basacak şekilde istasyonu 

tamamlar. Aday hata yaparsa bu istasyonun en başına döner. 

2. İkinci (2.) İstasyon (İleri ve Geri Hedefe Koşu):  

Aday eşkenar dörtgenin köşeleri üzerine konumlandırılmış hunilerin etrafında dönüşler 

gerçekleştirir. (Kırmızı oklarla belirlenen yönlerde aday geri geri gider). 

 Birinci istasyonu tamamlayan aday ileri doğru bir (1) numaralı huniye koşar.  

 Aday iki (2) numaralı huniye geri geri gitmek için bir (1) numaralı huninin etrafından 

dönüşünü tamamlar ve geri geri iki (2) numaralı huniye gider.  

 Aday üç (3) numaralı huniye ileri doğru gitmek için iki (2) numaralı huninin etrafından 

dönüşünü tamamlar ve ileri doğru üç (3) numaralı huniye gider.  

 Aday dört (4) numaralı huniye geri geri gitmek için üç (3) numaralı huninin etrafından 

dönüşünü tamamlar ve geri geri dört (4) numaralı huniye gider.  

 Dört (4) numaralı huniden dönüşünü tamamlayan aday bir sonraki istasyon için ileri 

doğru koşar. 

 Aday hata yaparsa, hata yaptığı huninin başından başlamak şartı ile bu istasyonu 

tamamlar. 

3. Üçüncü (3.) İstasyon  (Alttan ve Üstten Geçiş) 

 Aday aralarında 2 metre mesafe bulunan çubukların, sırası ile (1) üstünden, (2) altından, 

(3) üstünden, (4) altından olacak şekilde geçiş yapar.  

 Aday istasyonun hiçbir basamağını pas geçemez.  

 Hata ile devirdiği her basamak (çubuk) için iki (2) saniye ceza puanı alır. Dört çubuğu 

da deviren aday toplamda sekiz (8) saniye ceza puanı almış olur. 

 Üstten geçiş çubuğunun yerden yüksekliği (h) 50 cm ve alttan geçiş çubuğunun yerden 

yüksekliği (h) 110 cm’dir.  
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4. Dördüncü (4.) İstasyon  (Sağlık Topları) 

Üçüncü istasyonu tamamlayan aday salonda konumlandırılmış hunilerin etrafından dönüş 

yaparak dördüncü (4.) istasyona gelir. Aday kasaların içerisinde bulunan sağlık toplarını 

istediği renkten (kasadan) başlayarak tek tek yer değiştirir. İstasyon tamamlandığında kasalarda 

aynı renk toplar bulunmalıdır. Sağlık toplarının ağırlıkları 3 ve 5 kg olarak kullanılacaktır. 

İstasyon tamamlandığında kasa dışında top bulunmamalıdır. 

5. Beşinci (5.) İstasyon (Bosu Denge) 

Aday bosu topları üzerinde önce sol ayak sonra sağ ayak, tekrar sol ve son olarak sağ ayakla 

basarak (tek ayakla bosu toplarına temas edilmeli, diğer ayak yerle temas etmemelidir, el veya 

ayak yere temas ederse aday baştan başlamalıdır) istasyonu tamamlar. Bosu toplarının çapı 60 

cm’dir. İki bosu topu arasındaki mesafe 50 cm şeklinde yerleştirilecektir. Beşinci istasyonu 

tamamlayan aday ileri doğru koşar, fotoselden geçer ve Özel Yetenek Sınav Testini 

tamamlamış olur. 

Özel Gereksinimli Adaylar için Uygulama Sınav Testi: 

Özel Gereksinimli Adaylar için ise Şekil 2’deki sınav testi uygulanacaktır. Ölçüler 

şekildeki gibidir. 

Adaylar başlangıç çizgisinden başlayarak sahaya yerleştirilen 3 tane üçgen şeklinde 

slalom çubuğunun (veya huni) etrafından geçerek toplamda 60 m sürat koşusu gerçekleştirmiş 

olur.



Şekil 1: Adaylar için Yetenek Sınavı Testi 
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Şekil 2: Özel Gereksinimli (Engelli) Adaylar için Yetenek Sınavı Testi 



A.9. DEĞERLENDİRME  

a. Sınav Komisyonu değerlendirmesini tamamlandıktan sonra, tüm adayların yerleştirme 

puanları en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Asil ve yedek kazanan 

adaylar olarak ilan edilir. Yedek aday listesi asil aday sayısı kadar ilan edilir. 

b. Milli Sporcular önce Milli Sporcu kontenjanlarında değerlendirmeye alınır. Milli Sporcu 

Kontenjanında sıralamaya giremeyen adaylar, diğer adaylarla birlikte değerlendirmeye 

alınırlar. C milli sporcular millilik kontenjanı başvurusu yapamazlar. Genel kontenjana 

başvuru yapmak için TYT’den; 

 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü programına başvuru yapabilmek için TYT'den en az 

800.000’inci başarı sırasına sahip olmak. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına başvuru yapabilmek için TYT'den en az 160 

puana sahip olmak şartını sağlamalıdırlar. 

c. Milli Sporcu ve Özel Gereksinimli aday kontenjanlarında boşluk kalırsa, yerleştirme puanı 

en yüksek olan fakat kontenjan barajına takılan yedek adaydan başlanılarak adayların 

isimleri listeye eklenir. 

d. Yerleştirme puanı (YP) hesaplaması sonrası adaylar; Yerleştirme puanı (YP) dikkate alınarak 

asil ve yedek listeleri belirlenir.  

e. Yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması durumunda YKS (TYT) puanı yüksek olan aday 

sıralamada dikkate alınır, YKS (TYT) puanının eşitliği halinde ise OBP yüksek olan aday 

sıralamada dikkate alınarak yerleştirme yapılır. 

f. Özel Gereksinimli adaylarda da yerleştirme puanı eşitliğinde YKS (TYT) puanı, yine eşitlik 

olması durumunda ise OBP puanı yüksek olan aday yerleştirme yapılır. 

g. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu gerekli 

gördüğü durumlarda özel yetenek sınavı öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda gerekli 

değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 

A.10. İTİRAZLAR 

Madde 23: Adaylar sınava dair itirazlarını Sınav Komisyonu’na yazılı olarak aşağıda belirtilen 

şekilde yaparlar. Başvurular Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilir.  

a. Yerleştirme Puanlarının ilanını müteakiben 3 (üç) mesai günü içerisinde yapılmayan itirazlar 

dikkate alınmaz. 

b. Geçici Değerlendirme Sonuçlarına itiraz edecek olan aday Sınav Komisyonu’na ilgili tarihler 

arasında; aşağıda açık adresi bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye hesabına beş 

yüz (500,00₺)  yatırarak ilgili dekont ve durumunu açıklayan dilekçeyi şahsen veya 

sporbilimleri@giresun.edu.tr E-posta adresine göndererek başvurabilir. 

c. Belirtilen tarihler ve saatler dışında yapılan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 

d. Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler. Başka bir adayın puanına itiraz etme 

hakları yoktur. 
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Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Hesap Bilgileri: 

Şube: 123 Ziraat Bankası /Giresun 

Hesap Adı: Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye 

Hesap Numarası: 50869316 5030 

İBAN:TR 76 0001 0001 2350869316 5030 

A.11. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT 

a. Özel yetenek sınav başvuru sonuçları ilgili tarihler içerisinde Üniversitemiz 

(www.giresun.edu.tr) ve Fakültemiz (http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/) sitesinden 

ilan edilecektir. 

b. Adaylar kendi durumları ile ilgili gelişmeleri takip etmek zorundadırlar. 

Değerlendirme sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmeyecektir. 

c. Kayıtlar, “Özel Yetenek Sınav Başvuru-Değerlendirme ve Kayıt Takvimi’nde 

belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek listeden puan 

sırasına göre kayıt yapılacaktır. 

d. Asil ve yedek listeden kazananlardan belirtilen tarihlerde müracaat etmeyenler kayıt 

haklarını kaybederler. 

A.12. EK YERLEŞTİRME  

a. Asil listede bulunan adaylar kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları durumunda, kesin 

kayıt haklarını kaybederler. İlgili yedek listesinden adaylar sırasıyla kayıt hakkı kazanır. 

b. Giresun Üniversitesinin yapmış olduğu Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme sonucunda 

kazanan ve kayıt yaptıran öğrenci, kayıt tarihleri içerisinde kaydını sildirmesi durumunda 

(başka üniversiteye kayıt yaptırması) yerine yedek aday listesinden sıra gözeterek kayıt 

yapılacaktır. 

A.13. ÖZEL YETENEK SINAVINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN 

FORMÜLÜ 

Madde 24: 2022 ÖSYM sınav kılavuzu Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının 

özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın 

sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek 

Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir.  

Madde 25: Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını 

(OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir.  

Madde 26: Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan 

“2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda” belirtilen esaslar içerisinde 

yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplaması için aşağıdaki üç puanın belli 

ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  
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 ÖYSP Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  

ÖYSP puanı, parkur puanı (pp) ve sporcu özgeçmiş puanının (sop) aritmetik ortalaması olacak 

şekilde aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. 

Ö𝑌𝑆𝑃𝑗 = 0.5 × 𝑝𝑝𝑗 + 0.5 × 𝑠𝑜𝑝𝑗 

Parkur puanı (ppj), parkur tamamlama süresi (tj) kullanılmak suretiyle, parkuru erken 

tamamlayan adayın daha fazla puan almasını sağlayacak şekilde 0-100 aralığında aşağıdaki 

formül ile hesaplanacaktır. 

𝑝𝑝𝑗 = (1 −
𝑡𝑗 −min

𝑖
𝑡𝑖

max
𝑖

𝑡𝑖 −min
𝑖

𝑡𝑖
) × 100 

Sporcu özgeçmiş puanı (𝑠𝑜𝑝𝑗), kılavuzda bulunan ilgili branş tabloları kullanılarak 0-100 

aralığında hesaplanacaktır.  

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 

30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)  

YP (Yerleştirme Puanı) = (0,55 x ÖYSPx5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) +(0,06 x OBP) 

b)  Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

          YP (Yerleştirme Puanı) = (0,55 x ÖYSPx5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

Madde 27: 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir.  

Madde 28: Özel gereksinimli öğrencilerin sınav ile ilgili süreçleri, Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığının 08.03.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 31772 Sayılı Yönetmelik 

(Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık 

Şartlarına Dair Yönetmelik) esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu yönetmeliğe göre;  

a. Özel yetenek sınavlarında engelli kontenjanı: 

Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel gruplarında 

belirtilmiş adaylar yararlanabilir: 

a) Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan 

adaylar. 

b) Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar. 

c) Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak 

üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar. 

ç) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan 

adaylar. 
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d) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm 

spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan; 

1) F84.0: Çocukluk otizmi, 

2) F84.1: Atipik otizm, 

3) F84.2: Rett sendromu, 

4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu 

ve benzeri), 

5) F84.5: Asperger sendromu, 

6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları, 

olanlar. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru 

yapabilmek için adayların; 

a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’inin 

bulunması, 

b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının 

ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması, 

c) Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek Testi (TYT) 

puanının en az 100 ve üzeri olması, 

gerekmektedir. 

(3) Engelli kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı ile başvuru imkanı 

birinci fıkrada yer alan tanılar ile sınırlandırılmıştır. Bunların dışındaki tanılara sahip engelli 

veya süreğen hastalığı bulunan adaylar, yükseköğretime giriş sınavları ve özel yetenek 

sınavlarında engellilere tanınan diğer imkanlardan yararlanabilmekle birlikte engelli 

kontenjanından ilk etapta yararlanamaz; ancak ilgili engelli kontenjanının boş kalması 

durumunda; özel yetenek sınavına başvuru için aranan TYT taban puanını sağlamak ve engel 

durumu %40 ve üzeri olmak suretiyle özel yetenek sınavı için başvurmuş ve sınava girmiş 

olması durumunda engelli kontenjanından yararlanabilir. 

b. Özel gereksinimli adayların değerlendirmelerinde de sporcu özgeçmişi ve Özel Gereksinimli 

(Engelli) Adaylar için Yetenek Sınavı Testinden alacakları dereceler hesaplamalara katılarak 

gerçekleştirilecektir.  

Bu adayların puanları, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde 

TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi 

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını 

kazanan adayların kayıtları yapılır. 

Madde 29: 2021-TYT dönüşüm puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir 

oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci 

alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

 



23 
 

A.14. SPORCU ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL EDİLME 

KOŞULLARI 

Spor özgeçmişine ait onaylı belgeler ve kabul edilme koşulları aşağıda verilmiştir: 

a. Milli Sporcu adayları, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu 

belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun 

olarak düzenlenmiş millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği online başvuru 

sistemine yüklenecektir. 

b. Her branşa ait sporcu özgeçmişi ile ilgili istenen belgeler eksiksiz olarak online başvuru 

sistemine yüklenecektir. 

c. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi 

gösterir belgeler ıslak imzalı olarak ilgili federasyonlardan veya Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüklerinden alınmak zorundadır.    

İlgili federasyonların web sitesinden veya e-devlet üzerinden alınan belgeler Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince onaylanacaktır. 

d. Yerel faaliyetlerde yer alan adaylar yaptıkları dereceyi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinde onaylatarak belgenin aslı online başvuru sistemine yüklenecektir. 

e. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından imzalanmış lisans tescil belgelerinin 

aslı online başvuru sistemine yüklenecektir. 

f. Amatör lig futbolcuları için; Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden futbolcu 

bilgileri sayfasından çıktı alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASKF başkanlığı 

tarafından onaylı belge online başvuru sistemine yüklenecektir. 

g. 31 Mart 2022 tarihinden sonra yapılan lisans vizeleri geçersiz kabul edilir. 

h. Sahte evrak verenler hakkında yasal işlem başlatılır. 

i. HİÇBİR BRANŞ’TA “C” MİLLİLİK BELGESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

j. Branşların “C Millilik belgeleri” puanlamaya tabi değildir. Fakat Uluslararası “C” Millilik 

kategorisinde olan turnuvalarda ilk üç (3) dereceye giren sporcular puanlamaya dahil edilir.  
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Tablo 5: Atletizm Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan ATLETİZM 

100 A Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. 

90 

1. B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak 

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

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış 

takviminde yer alan yarışlar 2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler). 

80 
Büyükler- Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Atletizm Pist Yarışları ve Kros 

Liginde ferdi olarak ilk 5’de yer almak (2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

70 

IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 899–850 arası puan 
alabilecek dereceyi yapmış olmak (Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış 

takviminde yer alan yarışlar–2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

60 

1. Büyükler- Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Atletizm Pist Yarışları ve Kros 

Liginde ferdi olarak ilk 8’de yer almak (2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

2. Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve sonrası) 

50 

IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 849–750 arası puan 

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış 
takviminde yer alan yarışlar-2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler). 

40 
Büyükler-Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası Atletizm Pist Yarışları ve Kros 

Liginde ferdi olarak ilk 10’da yer almak (2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

30 

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

alabilecek dereceyi yapmış olmak (Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış 

takviminde yer alan yarışlar-(2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

20 

IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası yarışmada 699–650 arası puan 
alabilecek dereceyi yapmış olmak (Atletizm Federasyonunun veya IAAF resmi yarış 

takviminde yer alan yarışlar 2016 yılı ve sonrasında yapılan dereceler) 

10 
Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl atletizm yapmış olmak (2016 yılı ve sonrası en az 5 

yarışmaya katıldığını belgelemek) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  
Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 

getirir. 

 

 

 

 

 

 

  

ATLETİZM
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Tablo 6: Güreş Branşına Ait Puanlandırma Tablosu  

Puan GÜREŞ 

100 A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. (2016 ve sonrası) 

90 Uluslararası A kategori turnuvalarında ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

80 
Bireysel müsabakalarda Büyükler, Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Türkiye 

Şampiyonalarında ilk üçe (3) girmek (2016 ve sonrası) 

70 A kategori Yağlı Güreş Müsabakalarında ilk üç (3) dereceye girmek 

60 

1. Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek (2016 yılı ve 

sonrası) 

2. Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve sonrası) 

3. Türkiye Karakucak Şampiyonasında ilk üç (3) dereceye girmek 

50 
1. Güreş Eğitim Merkezlerinden 3 yıl eğitim almış olmak (2016 yılı ve sonrası) 

2. B kategori Yağlı Güreş Müsabakalarında ilk üç (3) dereceye girmek 

40 
1. Liseler arası Türkiye yarışmalarında ilk üçe (3) girmek (2016 yılı ve sonrası) 

2. Kadınlar Türkiye Yıldız Milli Takımı kampında bulunmak (2016 yılı ve sonrası) 

30 
Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler veya 

Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

20 

1. Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Millî Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen 

Türkiye müsabakalarında ilk üçe girmek (2016 yılı ve sonrası) 

2. Güreş Eğitim Merkezlerinden 2 yıl eğitim almış olmak (2016 yılı ve sonrası) 

3. 2014 ve sonrası en az 5 yıl vizeli güreş lisansı olmak 

10 

1. Güreş il müsabakalarında Büyükler veya Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek 

(2016 yılı ve sonrası) 

2. Okul takımlarında en az 2 yıl güreş yapmış olmak (2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  
Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 

getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

GÜREŞ
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Tablo 7: Judo Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan JUDO 

100 A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. 

90 
Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

80 
Ümitler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve 

sonrası) 

70 
Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

60 Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve sonrası) 

50 
Büyükler, Ümitler, Gençler kategorisinde; Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası 

Türkiye Şampiyonası’nda 4-8 içerisinde yer almak (2016 yılı ve sonrası) 

40 
Türkiye Şampiyonalarında okullar arası müsabakalarında ilk üç dereceye girmek 

(2016 yılı ve sonrası) 

20 
Türkiye Şampiyonalarında 5 (beş) resmi müsabakada yer aldığını belgelemek ve 

okullararası gurup müsabakalarında ilk üçe girmek (2016 yılı ve sonrası) 

10 Okullar arası ve ferdi il birinciliklerinde ilk üçe girmek (2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  
Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 

getirir. 

 

 

  

JUDO
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Tablo 8: Masa Tenisi Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan MASA TENİSİ 

100 A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. 

80 

İlgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler kategorisinde Türkiye 

Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye 

girmek (2016 yılı ve sonrası) 

70 

1. İlgili federasyon tarafından düzenlenen Gençler ve Yıldızlar kategorisinde 

Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 

dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

2. Ulusal ligi olan branşlarda 1. Ligde 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka 

cetveli ile belgelemek (2016 yılı ve sonrası) 

60 

1. Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve 

sonrası) 

2. Türkiye Okullar arası Final müsabakalarında ilk üç dereceye girmek (2016 yılı ve 

sonrası) 

50 

1. İlgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler kategorisinde; Türkiye 

Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4-8 içerisinde 

yer almak (2016 yılı ve sonrası) 

2. Ulusal ligi olan branşlarda 2. Ligde 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka 

cetveli ile belgelemek (2016 yılı ve sonrası) 

30 
Türkiye Okullar arası ikinci (Yarı Final) kademe müsabakalarında ilk üç dereceye 

girmek (2016 yılı ve sonrası) 

20 

1. Ulusal ve yerel liglerde faaliyet gösteren 5 resmi müsabakada yer aldığını 

müsabaka cetveli ile belgelemek. 

2. Türkiye Okullar arası ikinci (Yarı Final) kademe müsabakalarında 4-8 dereceye 

girmek (2016 yılı ve sonrası) 

10 
Okul takımlarında en az 2 yıl boks/masa tenisi müsabakalarına katılmış olmak 

(2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  

Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 
getirir. 

 

  

MASA TENİSİ
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Tablo 9: Taekwondo Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan TAEKWONDO 

100 A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. 

90 
Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

80 
Ümitler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

70 
Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

60 
Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve 

sonrası) 

50 
Büyükler kategorisinde; Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda 4-8 içerisinde yer almak (2016 yılı ve sonrası) 

40 
Türkiye Şampiyonalarında okullar arası müsabakalarında ilk üç dereceye girmek 

(2016 yılı ve sonrası) 

20 
Türkiye Şampiyonalarında 5(beş) resmi müsabakada yer aldığını belgelemek ve 

okullar arası gurup yarışmalarında ilk üçe girmek(2016 yılı ve sonrası) 

10 Okullar arası ve ferdi il birinciliklerinde ilk üçe girmek (2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  

Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 
getirir. 

 

 

 

 

 

  

TAEKWONDO
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Tablo 10: Yüzme Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan YÜZME 

100 A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. 

90 

1. Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek veya herhangi bir kategoride Türkiye rekoruna 
sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile belgelemek (2016 yılı ve sonrası) 

2. Erkekler ve Kadınlar sutopu en üst liginde 10 resmi müsabakada oynadığını belgelemek 

(2016 yılı ve sonrası) 

80 
Gençler ve yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

70 
Okullar arası Türkiye Şampiyonası Finallerinde ilk üç dereceye girmek (2016 yılı ve 

sonrası) 

60 

1. Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde; Türkiye Şampiyonaları’nda veya 
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 4-8 derece içerisinde yer almak (2016 yılı ve 

sonrası) 

2. Uluslararası C kategoride turnuvada ilk üç (3) dereceyi kazanmak (2016 yılı ve sonrası) 

50 Okullar arası Türkiye finalleri müsabakalarında 4-8 dereceye girmek (2016 yılı ve sonrası) 

40 
Okullar arası Türkiye Yarı Final müsabakalarında ilk üç dereceye girmek (2016 yılı ve 
sonrası) 

30 
Ligde 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. (2016 yılı ve 

sonrası) 

20 
Ulusal ve yerel liglerde faaliyet gösteren 5 resmi müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli 

ile belgelemek (2016 yılı ve sonrası) 

10 Okul takımlarında en az 2 yıl alanında müsabaka yapmış olmak (2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  

Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 
getirir. 

 

  

YÜZME
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Tablo 11: Basketbol Branşına Ait Puanlandırma Tablosu  

Puan BASKETBOL 

100 

1. A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. (2010 ve sonrası) 

2. Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) kadrosunda en az 

10 maçta süre almak (2016 ve sonrası) 

3. Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2016 
ve sonrası) 

90 

1. 3x3 Milli Takımlarında oynadığını belgelemek (2016 ve sonrası) 

2. U20-U19-U18-U16 Milli takımlarında oynadığını belgelemek (2010 ve sonrası) 

3. Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) kadrosunda en az 5 
maçta süre almak (2016 ve sonrası) 

 
4. Türkiye Basketbol Ligi (TBL) – Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) kadrosunda en 

az 10 maçta süre almak (2016 ve sonrası) 

80 

1. Türkiye Basketbol Ligi (TBL) – Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) kadrosunda 

oynamak (2016 ve sonrası 5 müsabakada oynadığını belgelemek, oyuna girmeyen oyuncu 

değerlendirmeye alınmaz) 

2. Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) kadrosunda en az 10 maçta süre almak. ( 2016 yılı 
ve sonrası oynadığını belgelemek, oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeye alınmaz) 

Basketbol Gençler Ligi (BGL) de oynamak (2020-21 sezonu içinde 9 maç oynadığını 

belgelemek). 

70 

1. Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Kadrosunda en az 5 maçta süre almak (2016 ve 
sonrası oynadığını belgelemek (oyuna giremeyen oyuncu değerlendirmeye alınmaz.  

2. Basketbol Gençler Ligi (BGL) de oynamak (2016-2017 sezonu sonrasında 10 maç 
oynadığını belgelemek) 

3. Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında (U18-U16-U15) ilk 8 takım arasında yer 

almak (2016 yılı ve sonrasında) 

60 

1. Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL), Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) 

2018-2019 / 2019-2020 sezonları arasında en az 10 maç oynadığını ve oyuna girdiğini 

belgelemek (oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeye alınmaz) 

2. Okul müsabakalarında Türkiye Finallerinde ilk 8 e girmek (2016 ve sonrası) 

50 

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL), Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) 
2016-2017 / 2017-2018 sezonlarında toplamda en az 10 maç takım kadrosunda olup oyuna 

girdiğini belgelemek (oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeye alınmaz) 

40 Anadolu Şampiyonasında oynamak (2016 yılı ve sonrası) 

30 Kulüpler Yerel Liginde 2 yıl oynamak (Büyükler Ligi) (2016 yılı ve sonrası) 

20 
Kulüpler Yerel Liginde 2 yıl oynamak (Gençler- Yıldızlar – U18-U16-U15) (2016 yılı ve 

sonrası) 

10 Okul takımlarında en az 2 yıl basketbol oynamış olmak (2016 yılı ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşın C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 

değil ve geçersizdir.  

 

 

BASKETBOL
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Tablo 12: Futbol Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan FUTBOL 

100 

1. A Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. (2016 ve sonrası, A, A2) 

2. Salon Futbolu branşında milli olmak (2016 ve sonrası) 

3. Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2016 ve 

sonrası) 

90 
1. Profesyonel Süper Lig ve 1. lig oynamış olmak (erkek) (2016 ve sonrası) 

2. Kadınlar süper lig ve 1. ligde oynamak (2016 ve sonrası) 

80 
1. Milli Olmak (2016 ve sonrası); U21, U20, U19, U18, U17, U16, U15 

2. Profesyonel 2. ligde oynamış olmak (erkek) (2016 ve sonrası) 

70 

1. A2, U21, U20, U19, U18, U17, U16, U15 liglerinde Türkiye şampiyonu olmak (2016 ve 

sonrası)  

2. Okul sporları (Genç) Türkiye şampiyonluğu. 

3. Kadınlar 2. ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 2 sezon oynadığını belgelemek) 

60 
1. Üçüncü (3.) profesyonel ligde oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

2. Kadınlar 3. ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 2 sezon oynadığını belgelemek) 

50 
1. Okul sporları (Genç) Türkiye şampiyonasında 2. ve 3. Olmak (2016 ve sonrası) 

2. Salon Futbolu liglerinde oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

40 
BAL Ligi, Akademi Liglerinde ve A2 liginde en az 2 sezon oynamış olmak (2016 ve 

sonrası) 

30 
Okul sporları (Yıldız-Genç) Türkiye şampiyonası yarıfinal ve finallerinde oynamak (2016 

ve sonrası) 

20 
Süper Amatör Lig, 1. Amatör, Gençlik Geliştirme liglerinde en az 2 sezon oynamış olmak 

(2016 ve sonrası) 

10 Okul takımlarında oynamış olmak (2019 ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi 
değil ve geçersizdir.  

Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 

getirir. 

 

    

FUTBOL
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Tablo 13: Hentbol Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan HENTBOL 

100 

1. A ve B Milli olmak (2016 ve sonrası) 

2. Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak 

(2016 ve sonrası) 

90 Süper Ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 10 maç oynadığını belgelemek) 

80 

1. Birinci (1.) Ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 10 müsabakada oynadığını 

belgelemek) 

2. Uluslararası C Kategoride (Yıldız Milli) turnuvada 2016 yılı ve sonrasında 5 maç 

oynamış olmak. 

70 
1. Türkiye Gençler ve Yıldızlar Ligi ilk 4 dereceye girmek.   

2. İkinci Ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 10 müsabakada oynadığını belgelemek) 

60 

1. Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 8 takım arasında yer almak (2016 ve sonrası) 

2. Yıldız ve Gençlerde Türkiye Şampiyonası Grup Finallerinde İlk 16 da yer almak (2016 

ve sonrası) 

50 
Bölgesel Ligde oynamak (2016 ve sonrası en az 5 maç oynadığını ve oyuna girdiğini 

belgelemek) 

40 Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılmak (2016 ve sonrası) 

30 
Hentbol Federasyonu Ulusal Gençler Liginde oynamak (2016 ve sonrası en az 5 

müsabakada oynadığını ve oyuna girdiğini belgelemek) 

20 Kulüpler Yerel Liginde oynamak (Büyükler, Gençler, Yıldızlar) (2016 ve sonrası) 

10 Okul takımlarında en az 2 yıl oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENTBOL
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Tablo 14: Voleybol Branşına Ait Puanlandırma Tablosu 

Puan VOLEYBOL 

100 

1.Büyük, Genç veya Yıldızlar kategorilerinde A-B milli olmak (2016 ve sonrası) 

2.Kulüpler Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk (3) üç dereceye girmek (2016 ve sonrası) 

3.Erkekler Voleybol Süper Liginde ve Kadınlar Voleybol Süper Liginde oynamış olmak (2016 ve 

sonrası) 

4.Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2016 ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak 

** Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak. 

90 
1.En üst lige terfi müsabakalarında oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

2.Plaj voleybolunda milli olmak (2016 ve sonrası) 

80 

1.Ligde oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

2.Ligde terfi müsabakalarında Playoff oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Normal Sezon ve/veya Playoff maçlarında en az 3 maç oyuna 

girmiş olmak  

** Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Normal Sezon 

ve /veya Playoff maçlarında en az 3 maç oyuna girmiş olmak. 

70 

1.Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2016 ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Şampiyonada en az 3 maç oyuna girmiş olmak ** Libero Takip 

Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Şampiyonada en az 3 maç oyuna 

girmiş olmak. 

60 

 2. ligde oynamış olmak (2016 ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Sezonda en az 5 maç ilk 6’da oynamış olmak ** Libero Takip 

Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Sezonda en az 5 maç ilk 6’da 

başlamış olmak 

50 

Genç, Yıldız veya Küçükler kategorisinde Kulüpler Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş 

olmak (2016 ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Şampiyonada en az 3 maç ilk 6’da oynamış olmak   

** Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Sezonda en az 3 

maç ilk 6’da başlamış olmak 

40 

Türkiye Okul Sporları Gençler Voleybol Şampiyonasında ilk 5 (beş) dereceye girmiş olmak (2016 

ve sonrası) 

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Şampiyonada en az 3 maç ilk 6’da oynamış olmak  

** Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Sezonda en az 3 

maç ilk 6’da başlamış olmak 

30 
Türkiye Plaj Liginde oynamış olmak (2016 ve sonrası)  

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Sezonda en az 5 maç oynamış olmak 

20 

Türkiye Voleybol Bölgesel Liginde oynamış olmak (2018 ve sonrası)  

* Müsabaka Listesinde yer almak ve ilk 6’da oynamış olmak  

** Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve ilk 6’da 

başlamış olmak. 

10 

Okul takımlarında oynamış olmak (2019 ve sonrası)  

* Müsabaka Listesinde yer almak ve Okul Müsabakalarında en az 5 maç ilk 6’da oynamış olmak ** 

Libero Takip Çizelgesi ile kanıtlanmış olan takımın 1. veya 2. Liberosu olmak ve Okul 

Müsabakalarında en az 5 maç ilk 6’da başlamış olmak. 

NOT: Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. Branşların C Millilik belgeleri puanlamaya tabi değil ve 

geçersizdir. Sadece C milli kategorisinde olan Milli müsabakalarda dereceye girmek ve oynamak puan 

getirir. 

VOLEYBOL
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Tablo 15: Özel Gereksinimli Bireyler için Sporcu Özgeçmiş Puanlandırma Tablosu 

Puan 

Özel Gereksinimli Bireyler için Sporcu Özgeçmiş Puanı 

(BİREYSEL SPORLAR) 

100 Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 

95 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu 

90 Paralimpik oyunlarında sporcu olarak katılmış olmak 

85 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev almak 

75 
Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmek 

(2018 yılı ve sonrası) 

65 
Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak 

katılmak (2018 yılı ve sonrası) 

50 Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak (2018 yılı ve sonrası) 

40 

Üniversitelerarası, Liseler arası yarışmalarda ilk üç dereceye girmiş olmak            

(2018 yılı ve sonrası) 

(Diğer okul yarışmaları da aynı durumda değerlendirilecektir.) 

30 Türkiye Şampiyonasında yarışmalara katılmış olmak (2018 yılı ve sonrası) 

NOT: Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları 

belgelemek zorundadırlar. 

Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri Spor 

İl Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli 

olmayacaktır. Sahte belgelerle başvuru yapanlar ilgili bölümü kazansalar da hiçbir hak talep 

edemezler. Adaylar kendilerine uyan en yüksek puanlı belgeyi teslim edebilirler. Türkiye 

Şampiyonası, Okullar yarışmalarına katılanlar mutlaka en az 5 müsabaka cetveli teslim 

edecektir. 

 

 

  

ÖZEL GEREKİSİNİMLİ 
BİREYLER
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Tablo 16: Özel Gereksinimli Bireyler için Sporcu Özgeçmiş Puanlandırma Tablosu 

Puan 

Özel Gereksinimli Bireyler için Sporcu Özgeçmiş Puanı 

(TAKIM SPORLARI) 

100 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş 

olmak 

90 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı olarak girmiş 

olmak 

80 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye 

girmiş olmak 

70 
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak 

girmiş olmak 

65 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde 

oynamak) ve ilk üç dereceye girmek (2018 ve sonrası) 

60 Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak (2018 ve sonrası) 

55 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde 

oynamak) (2018 ve sonrası) 

45 
Kulüpler Bölge ilk üç veya il birincisi olmak. (2018 ve sonrası) (Okullar arası 

yarışmalara katılan takımlar içinde geçerlidir.) 

30 
Son 3 yılda faal olarak (aralıksız) spor yapmak. (2018 ve sonrası) (Müsabaka 

cetveli ile belgelenmelidir. İl Müdürlüğünden onaylı) 

NOT: Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları 

belgelemek zorundadırlar. 

Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri Spor 

İl Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli 

olmayacaktır. Sahte belgelerle başvuru yapanlar ilgili bölümü kazansalar da hiçbir hak talep 

edemezler. Adaylar kendilerine uyan en yüksek puanlı belgeyi teslim edebilirler. Türkiye 

Şampiyonası, Okullar yarışmalarına katılanlar mutlaka en az 5 müsabaka cetveli teslim 

edecektir. 
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Ek1. İtiraz Dilekçesi 

T.C 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA  

 

Spor Bilimleri Fakültesi 2022/2023 Yılı Özel Yetenek Sınavında aşağıda belirtilen 

durumun incelenmesi hususunda gereğini arz ederim.  

 

                                                                      Tarih : 

    Aday No   : 

   Adı-Soyadı: 

                                                                           İmza         :        

 

İşaretleyiniz         Düzeltilmesi İstenilen                               Açıklama Yapınız 

 

                               1. Başvuru ilan listesine ………………………………………………………….. 

 

     2. TYT Puanı…………………………………………………………………. ….. 

     

    3. Y-TYT 800 Bin ………………………………………………………………
  

    4. Diploma ve orta öğretim başarı puanı.................................................................. 

 

    5. Parkur derecesi ………........................................................................................ 
 

    6. Milli Sporcu …………………………………………………………………… 

 
    7. Engelli Başvurusu ……………………………………………………………….. 

 

    8. Sınav Geçici Sonuçlarına ……………………………………………………... 
 

    9. Branş …………………………………………………………………………… 

 
   10. En Yüksek Puan Belgesi. …………………………………………………… 

 

                            Diğer ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

      

 

 

 

 

Not:  Bu formata uygun olmayan ve itiraz başvuru ÖDEME DEKONTU bulunmayan  

dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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