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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL 

YETENEK SINAVI ĠLE BÖLÜMLERĠMĠZE ALINACAK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI  

 

 

BÖLÜM TOPLAM KONTENJAN 

MĠLLĠ SPORCU 

KONTENJANI 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

ÖĞRETMENLĠĞĠ 

(20 Kadın + 40 Erkek)= 60 (4 Kadın + 8 Erkek) = 12 

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ  (15 Kadın + 25 Erkek)= 40 (3 Kadın + 5 Erkek) = 8 

SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ  (15 Kadın + 25 Erkek)= 40 (3 Kadın + 5 Erkek) = 8 

REKREASYON (10 Kadın + 20 Erkek)= 30 (2 Kadın + 4 Erkek) = 6 

 

 Milli Sporcu kontenjanı: Milli sporcu kontenjanına sadece olimpik branĢlarda milli olmuĢ 

adaylar baĢvurabilir. Milli kontenjanı “Toplam Kontenjan” içerisindedir.  Yeterli baĢvuru 

olmadığı takdirde ilgili bölümü tercih eden diğer adaylardan karĢılanacaktır. 

 Milli Sporcular Milli Kontenjanından yararlanmakla beraber ayrıca baĢvuru dilekçesinde 

belirtmek koĢulu ile isterlerse yetenek sınavına da katılabilme hakkına sahiptirler. 

 Kontenjanlar dolmadığı durumlarda eksik kontenjan diğer cinsiyetten karĢılanacaktır. 

 

ÖNKAYIT, YETENEK SINAVI VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ 

ÖN KAYIT 15-19 AĞUSTOS 2016 

ÖZEL YETENEK SINAVI * 22-24 AĞUSTOS 2016 

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ ĠLANI 28 AĞUSTOS 2016 

KAYIT TARĠHĠ ** 05-09 EYLÜL 2016 

 

* ÖZEL YETENEK SINAV ĠÇERĠĞĠ SINAV KILAVUZUNDA AYRINTILI OLARAK 

AÇIKLANACAKTIR. 

 

**ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI ĠLANI ĠLE BĠRLĠKTE BÖLÜMLERE ĠLĠġKĠN 

AYRINTILI KAYIT TARĠHLERĠ WEB SAYFAMIZDA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. 

 

NOT: ADAYLAR SINAVLA ĠLGĠLĠ TÜM DUYURU VE AÇIKLAMALARI 

YÜKSEKOKULUMUZUN WEB (http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=18) 

ADRESĠNDEN  TAKĠP ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER. ADAYLARA AYRICA ġAHSEN BĠR 

DUYURU YAPILMAZ. 

 

BAġVURU KOġULLARI: 

 Spor Lisesi ve Liselerin Spor–Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve millilik belgesi olan 

adaylar için 2016–YGS puan türlerinden birinden en az 180.000 ve daha fazla puan almıĢ 

olmak.  

 Liselerin diğer Alan-Kol Bölümünden baĢvuracak adaylar için 2016-YGS puan türlerinin en 

az birinden 220.000 ve daha fazla puan almıĢ olmak.  

 T.C. vatandaĢı veya KKTC vatandaĢı olmak.  

 Merkezi yerleĢtirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmıĢ adaylar da, 

isterlerse Özel Yetenek Sınavına baĢvurabilirler. 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, 

fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. 

 

 

      

http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=18
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BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

a. BaĢvuru dilekçesi 

b. 2016 YGS Sınav Sonuç Belgesi 

c. Üç adet 4.5 x 6 cm. ebadında son altı ay içinde çekilmiĢ fotoğraf 

d. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

e. Adayların Ön Kayıt iĢlemleri için gerekli olan baĢvuru kayıt dosyası MKÜ BESYO Öğrenci 

ĠĢlerinden alınacaktır. 

f. Adayların sağlık kuruluĢlarından alacağı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 

Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu. 

g. Herhangi bir spor dalında (bireysel veya takım sporları) spor özgeçmiĢ belgesi varsa baĢvuru 

sırasında teslim edilmelidir. Spor özgeçmiĢ belgeleri onaylanmıĢ olarak ilgili Federasyonlardan 

alınmalıdır. ISLAK ĠMZALI VE MÜHÜRLÜ olmayan spor özgeçmiĢ belgeleri 

KESĠNLĠKLE değerlendirmeye alınmayacaktır (Spor ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu ve 

Özel Yetenek Sınav Puanlamasındaki etki yüzdesi ön kayıt tarihinden önce Üniversitemiz resmi 

WEB sayfasından ilan edilecektir). 

h. Spor Lisesi ve Liselerin Spor–Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan adayların mezuniyet 

belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi. 

i. Milli kontenjanından baĢvuran adayların olimpik branĢlarda milli sporcu olduklarını gösteren ve 

ilgili kurum tarafından verilen belgenin Aslı ya da Noter onaylı sureti. 

 

BAġVURU YERĠ ve ġEKLĠ: 

BaĢvuru iĢlemleri (MKÜ Tayfur Ata Sökmen Kampüsündeki Beden eğitim ve Spor 

Yüksekokulunda) yukarıda belirtilen ön kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. BaĢvuru adayın kendisi 

ya da BaĢvuru Formunu adayın imzalaması (ıslak imza) Ģartıyla bir yakını tarafından da yapılabilir. 

Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

 

NOT: Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara duyurmak koĢuluyla, sınav ile 

ilgili her türlü değiĢiklik yapmak hakkına sahiptir. 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER VE KIYAFETLER: 

Ön kayıtlarını yaptıran adaylar sınava aĢağıdaki belge ve kıyafetlerle gireceklerdir: 

 Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya pasaport). Fotoğraflı özel kimlik 

belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar. 

 Sınav giriĢ belgesi 

 Spor giysileri (Ģort, tiĢört, spor ayakkabısı). 

 Özel Yetenek Sınavı boyunca Yüksekokulumuz tarafından adaylara verilen, üzerinde göğüs 

numarası yazılı tiĢörtlerin üzerinde herhangi bir yazı-resim vb. bulunan adaylar sınava 

alınmayacaklardır.  

 

SINAV TARĠHĠ VE YERĠ: 

Özel yetenek sınavı 22.08.2016 tarihinde baĢlayacaktır.  

Göğüs numarasına göre adayların sınava gireceği gün ve saat baĢvurular tamamlandıktan sonra 

resmi internet sitemizde duyurulacaktır. 

 

 Erkek adayların 1500 m ve bayan adayların 800 m koĢu testleri Antakya Atatürk Stadyumunda 

yapılacaktır. 

 30 m Sprint testi MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

Salonunda yapılacaktır. 

 Ön kayıtlarını yaptıran adayların ilan edilecek programa uymaları ve göğüs numaraları 

esas alınarak ilan edilen saatten en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 
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ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER 

 

 

Özel yetenek sınavı iki aĢamadan oluĢmaktadır.  

 

1. AĢama: Eleme testi:  

 

Erkek adaylar için 1500 m koĢu testi yapılacaktır. 1500 metreyi 5 dakika 40 saniye ve altında 

tamamlayan adaylar eleme testinde baĢarılı kabul edilerek 30 metre sürat testine girmeye hak 

kazanacaklardır.  

 

Bayan adaylar için 800 m koĢu testi yapılacaktır. 800 metreyi 3 dakika 45 saniye ve altında 

tamamlayan adaylar eleme testinde baĢarılı kabul edilerek 30 metre sürat testine girmeye hak 

kazanacaklardır.  

 

Erkek adaylar için 1500 m ve bayan adaylar için 800 m testi eleme niteliğinde olup özel 

yetenek sınav puanlamasına katılmayacaktır. 

 

2. AĢama: 30 metre sürat testi: Eleme testini baĢarıyla tamamlayan erkek ve bayan adaylar 30 

metre sürat testine katılacaktır. Sürat testinden elde edilen derece özel yetenek sınav 

puanlamasında kullanılacaktır.  

 

30 metre sürat testi fotosel kullanılarak yapılacaktır. Adaylar koĢuya baĢlangıç fotoselinin 1 

metre gerisinden baĢlayacaklardır. Her adaya 1 (bir) koĢu hakkı tanınacaktır.  
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DEĞERLENDĠRME 

YerleĢtirme puanının hesaplanması 2016 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS) 

Kılavuzunda (Sayfa 26-27) belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması (ÖYSP): Tüm bölümler için Özel Yetenek 

Sınav Puanının hesaplaması aĢağıdaki gibi yapılacaktır. 

 

ÖYSP = (30 m Sprint Testi Standart Puanı x 0,70) + (Spor ÖzgeçmiĢi Standart Puanı x 0,30) 

 

 

 

 

Önemli Not: 

• Adayların sınava çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleĢme araçlarıyla, silah vb. teçhizatla 

gelmeleri, 

• Sınav düzenini bozacak davranıĢlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.  

• Kazanamayan adayların baĢvuru belgeleri (diplomalarının aslı hariç) hiçbir Ģekilde geri 

verilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

SPOR ÖZGEÇMĠġĠ PUAN KRĠTERLERĠ 
BĠREYSEL SPORLAR ĠÇĠN PUAN 
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya Ģampiyonalarından birinde ilk üç 

dereceye girmiĢ olanlar 
100 

Avrupa Ģampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk 

üç dereceye girmiĢ olanlar  
95 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya Ģampiyonalarından birine katılmıĢ 

olanlar 
90 

Balkan Ģampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 

turnuva da ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 
90 

Avrupa Ģampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine 

katılmıĢ olanlar 
85 

Balkan Ģampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 

turnuvaya katılmıĢ olanlar (Ġlgili Federasyonun davetli sporcusu 

olduğunu belgelemek) 

80 

Büyükler Türkiye Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 

(Atletizm turnuvalarında harcırah barajını geçmiĢ olmak)  
60 

Gençler ve Yıldızlar Türkiye Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ 

olanlar (Atletizm turnuvalarında harcırah barajını geçmiĢ olmak) 
50 

Liseler arası Türkiye Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 50 
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda 

ilk üç dereceye girmiĢ olanlar  
50 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve YaĢ grupları Ulusal 

turnuvalarda ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 
50 

Gençler ve Büyükler bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 30 
Liseler arası ilk 5 dereceye girmiĢ olanlar 30 
Yıldızlar ve YaĢ grupları Bölgesel turnuvalarında ilk üç dereceye girmiĢ 

olanlar 
30 

En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda 

ilk 5’e girmiĢ olanlar 
30 

En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve YaĢ grupları Ulusal 

turnuvalarda ilk 5’e girmiĢ olanlar 
30 

Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiĢ olanlar 25 
Yıldızlar ve YaĢ grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiĢ olanlar 25 
BranĢında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 25 
BranĢında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 
Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi) 15 
BranĢında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 

 

 Adayların, baĢvuru sırasında "Spor ÖzgeçmiĢi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan 

en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Ġlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSĠM’ler 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler 

geçersiz sayılır. 

 Sahte beyanı tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal isleme alınır. 

Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan iliĢiği kesilir. 

 Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiĢ belgelerinin 

kriterlere uygun olup olmadığını ve kriterlerde tam karĢılığı bulunmayan belgeler 

varsa eĢdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir. 

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak uzmanlık dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir.  
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 FUTBOL PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Ümit milli takımda yer almak 90 

A Genç milli takımda yer almak 80 

B Genç milli takımda yer almak 70 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 90 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Süper ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 90 

I. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 80 

II. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 70 

III. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 60 

U21 - U19 Elit - U17 Elit (5 adet müsabaka cetveli) 50 

BAL - GeliĢim Liglerinde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 40 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

Ġlk üçte yer almak 50 

Ġlk üç sonrası 30 

Eleme turları  20 

  

BranĢında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

BranĢında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

BranĢında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 

 Adayların, baĢvuru sırasında "Spor ÖzgeçmiĢi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan 

en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Ġlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSĠM’ler 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler 

geçersiz sayılır. 

 Sahte beyanı tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal isleme alınır. 

Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan iliĢiği kesilir. 

 Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiĢ belgelerinin 

kriterlere uygun olup olmadığını ve kriterlerde tam karĢılığı bulunmayan belgeler 

varsa eĢdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir. 

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak uzmanlık dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir. 
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Hentbol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 90 

Yıldız milli takımda yer almak 80 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Süper lig (5 adet müsabaka cetveli) 80 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

Ġkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

Ġlk üçte yer almak 50 

Ġlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

BranĢında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
20 

BranĢında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

BranĢında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 

 Adayların, baĢvuru sırasında "Spor ÖzgeçmiĢi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan 

en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Ġlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSĠM’ler 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler 

geçersiz sayılır. 

 Sahte beyanı tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal isleme alınır. 

Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan iliĢiği kesilir. 

 Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiĢ belgelerinin 

kriterlere uygun olup olmadığını ve kriterlerde tam karĢılığı bulunmayan belgeler 

varsa eĢdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir.  

  

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak uzmanlık dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir. 
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Voleybol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

Genç milli takımda yer almak 90 

Ümit milli takımda yer almak 80 

Yıldız milli takımda yer almak 70 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 80 

Ġkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

Üçüncü Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

Ġlk üçte yer almak 50 

Ġlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

BranĢında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

BranĢında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

BranĢında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 

 Adayların, baĢvuru sırasında "Spor ÖzgeçmiĢi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan 

en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Ġlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSĠM’ler 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler 

geçersiz sayılır. 

 Sahte beyanı tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal isleme alınır. 

Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan iliĢiği kesilir. 

 Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiĢ belgelerinin 

kriterlere uygun olup olmadığını ve kriterlerde tam karĢılığı bulunmayan belgeler 

varsa eĢdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir.  

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak uzmanlık dersleri 

Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir. 
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Basketbol PUAN 

Milli Takımda Yer Almak 

A milli takımda yer almak 100 

B milli takımda yer almak 90 

Genç A milli takımda yer almak 70 

Genç B milli takımda yer almak 70 

Ümit milli takımda yer almak 70 

Yıldız milli takımda yer almak 50 

Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası) 

A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 

Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 

Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 

Ligde Oynamak 

Spor Toto Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi (5 adet 

müsabaka cetveli) 
80 

Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 

Ġkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 

Liseler Türkiye ġampiyonası 

Ġlk üçte yer almak 50 

Ġlk üç sonrası 30 

Eleme turları 20 

  

BranĢında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 

BranĢında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 

BranĢında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka 

cetveli) 
10 

 

 Adayların, baĢvuru sırasında "Spor ÖzgeçmiĢi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan 

en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Ġlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSĠM’ler 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler 

geçersiz sayılır. 

 Sahte beyanı tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal isleme alınır. 

Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan iliĢiği kesilir. 

 Spor ÖzgeçmiĢi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiĢ belgelerinin 

kriterlere uygun olup olmadığını ve kriterlerde tam karĢılığı bulunmayan belgeler 

varsa eĢdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir.  

 

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak uzmanlık 

dersleri Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak 

belirlenecektir. 

 

 



11 

 

 

 

OLĠMPĠK SPOR DALLARI  

Yaz Sporları KıĢ Sporları  

Su Sporları  

(Yüzme, atlama, senkronize yüzme, sutopu) 
Biatlon 

 

Okçuluk Bobsleigh  

Atletizm Curling  

Badminton Buz Hokeyi  

Beyzbol Luge  

Basketbol Paten  

Boks Kayak  

Kano     

Bisiklet    

Binicilik    

Eskrim    

Futbol    

Cimnastik    

Hentbol    

Hokey    

Judo    

Modern Pentatlon    

Kürek    

Yelken    

Atıcılık    

Softball    

Masa Tenisi    

Taekwondo    

Tenis    

Triatlon    

Voleybol    

Halter    

GüreĢ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


