
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEĞERLĠ ADAYLAR 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Eğitim düzeyini etkileyen 

ögelerin baĢında, fiziki mekân, araç-gereç ve akademik personelin niteliği gelmektedir. 

Yüksekokulumuzda mükemmel bir fiziki mekan ve yeterli araç-gereç bulunmakta ve 

alanında deneyimli öğretim elemanlarınca yoğun bir eğitim programı uygulanmaktadır.  

En büyük değerimiz olan öğrencilerimizin özel yetenek sınavında, otomasyon sistemi 

ile yapılan testler uygulanmaktadır. Seçimler Ģeffaf, objektif ve herhangi bir Ģüpheye yer 

olmayacak Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir.  

Sınava baĢvuran adaylarla ilgili tüm bilgiler ÖSYM ve Spor Genel Müdürlüğünden 

alınmakta, adayların belgeleri ile karĢılaĢtırılmakta ve sahtecilik yapılmasına fırsat 

verilmemektedir.  

Yüksekokulumuza bu yıl, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 10‟u milli 

sporcu olmak üzere toplam 60 öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümüne ise 40 normal öğretim 

ve 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci alınacaktır.  

Adaylardan ulusal ve uluslararası düzeyde derecelere sahip olma, milli takımlarda yer 

alma vb. gibi sportif baĢarılarını belgeleyenlere sınav kitapçığında yer alan puan tablosuna 

göre ek puan verilecektir. 

Bu kitapçık, adaylara uygulanacak olan sınavla ilgili bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıĢtır. Sınavın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari 

personelimize özverili çalıĢmalarından dolayı Ģimdiden teĢekkür eder, sınava girecek 

adaylara da baĢarılar dilerim. 

 

 

              Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL 

         BESYO Müdürü 

 

           

 

 



T.C. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak, 

 Sağlıklı kalmanın önemli bir aracı olan sporu ülkemizde ve bölgemizde bulunan 

gençlere sevdirmek, 

 Sporu bir eğitim aracı olarak kullanabilen, bilgi ve teknoloji üreten, araĢtırmacı, 

katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, mesleki açıdan yetkin, toplumsal 

değerlerine bağlı bireyler yetiĢtirmek ve bu ilkeler doğrultusunda çağdaĢ bir eğitim-öğretim 

kültürü oluĢturmak, 

 Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmıĢ, dünya ve olimpiyat Ģampiyonalarında 

uluslararası mücadele becerisi geliĢmiĢ sporcular ve Türk milletinin değerlerine bağlı, ahlaklı, 

faziletli, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araĢtırmacı, sorgulayıcı, analitik düĢünceye 

sahip, aydın beden eğitimi öğretmenleri yetiĢtirip eğitime sunmak, 

  Bir eğitim-öğretim kurumu olarak, çağdaĢ yöntem ve imkânları kullanıp en kapsamlı 

ve kaliteli mesleki eğitimi verebilmenin yanında, sürekli yenilenen, geliĢmeleri takip ederek 

çevresine yol gösteren, projeler üreten, rehberlik ve öncülük yaparak toplumun ekonomik ve 

sosyal geliĢimine katkıda bulunan beden eğitimi öğretmenleri yetiĢtirmek, 

 Kurum ve kuruluĢların beklentilerinin de ötesinde bilgi ve teknolojiye dayalı, etkin 

hizmet sunabilecek sorumlu bireyler yetiĢtirmek, 

 Halkımızın ve insanlığın bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif geliĢimi için projeler 

üretmek, 

 Öğrencilerimize teknolojik geliĢmelere paralel Ģartlarda eğitim-öğretim vermek, bilgi 

üretmek, uygulamak ve yaymak, 

 Mezunlarıyla yakın iletiĢim içinde olup onların mezuniyet sonrası tecrübe, bilgi 

birikimi ve donanımlarından mevcut öğrencilerin de faydalanmasını sağlamak, 

 Yörenin bilimsel, kültürel ve sportif açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak, 

 Öğretim elemanlarının kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliĢtirmeleri için yüksek 

lisans ve doktora programlarına katılımlarını sağlamak, 

 Yönetimde Ģeffaflık ve eğitim-öğretimde kaliteyi yakalayıp modern dünya ile topluma 

hizmet edebilmek için eğitim-öğretim ve sporda evrensel standartları yakalamak, 

 Eğitim-öğretim ve araĢtırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tanınmıĢ ve ilk sıralarda 

tercih edilen, takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı ve paylaĢımcı bir yönetime sahip, ilimiz 

ve bölgemiz baĢta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalara katkı 

sağlayan, sürekli geliĢmeyi kendine ilke edinen bir eğitim kurumu olmak temel hedef ve 

amaçlarımız arasındadır. 

 

 



 

YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 

 18 Kasım 1997 tarih ve 23174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kurulan ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında “Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği” bölümüyle eğitim-öğretime baĢlayan Yüksekokulumuz, temelde orta öğretim 

kurumlarına Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda beden eğitimi öğretmeni 

yetiĢtirmek üzere eğitim öğretimini sürdürürken, 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde de 

“Spor Yöneticiliği” bölümüne öğrenci almıĢtır. Ayrıca Antrenörlük bölümümüzün de açılıĢ 

izni alınmıĢ olup önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına baĢlanacaktır. 

 

ÇeĢitli müsabakalarda üstün dereceler kaydeden (Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Türkiye 

dereceleri ve Kırkpınar BaĢ Pehlivanları) sporcu öğrencilerimizin baĢarılarının devamı için 

var gücü ile gayret gösteren Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünden 939 öğretmen adayı mezun olmuĢtur. Spor Yöneticiliği Bölümümüz ise bu sene 

ilk mezunlarını verecektir. 

 

KuruluĢundan sonra alanında kısa sürede büyük aĢamalar kaydeden Yüksekokulumuzda 

halen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 92‟si kadın 149‟u erkek olmak üzere 

toplam 241; Spor Yöneticiliği I. Öğretimde 54‟ü kadın, 96‟sı erkek toplam 150,  II. 

Öğretimde ise 46‟sı kadın, 94‟ü erkek toplam 140 öğrenci mevcudu ile genel toplamda 531 

öğrenci bulunmaktadır. 

 

Yüksekokulumuzda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı yüksek lisans programı bulunmakta olup 22 öğrenci ile öğretime devam 

etmektedir.  

 

Yüksekokul binası, K.M.Ü. Yunus Emre YerleĢkesi içerisinde yer almaktadır. 



 

T.C. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ VE SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ 

BÖLÜMLERĠ  

2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT VE KESĠN KAYIT ESASLARI 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Bu esaslar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümüne 

özel yetenek sınavları ile öğrenci alımlarına iliĢkin hükümleri düzenler. 

Kapsam 

Madde 2. Bu esaslar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümüne giriĢ için ön kayıt yaptıracak adayların 

baĢvuru, değerlendirme, asil ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt 

koĢulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3. Bu esaslar 2547 sayılı yükseköğretim kanununa dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

Madde 4. Bu esaslarda geçen terim ve kısaltmalar aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır, 

Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi‟ni 

Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü‟nü 

Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu‟nu 

Yüksekokul: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nu  

Yüksekokul Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Kurulu‟nu, 

Yüksekokul Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu‟nu, 

ÖYGS: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 

Özel Yetenek GiriĢ Sınavını 

YGS: Yükseköğretime GeçiĢ Sınavını 

YGS-P: YGS 2016 puanını 

YGS –EA: Adayın YGS 2016‟den aldığı EĢit Ağırlık puanını 

YGS –Söz: Adayın YGS 2016‟den aldığı Sözel puanını 

YGS –Say: Adayın YGS 2016‟den aldığı Sayısal puanını 

OBP: Adayın Ortaöğretim BaĢarı puanını 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav puanını 

ÖYSP-SP: ÖYSP Standart puanını 

 



 

 

YP (YerleĢtirme Puanı), Adayın özel yetenek standart puanı (ÖYSP-SP), OBP ve YGS 

puanının Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi Kılavuzunda açıklanan yönteme göre 

hesaplanmasıyla elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını 

Sınav Komisyonu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu‟nca belirlenecek bir baĢkan ve üyelerden oluĢan 

Özel Yetenek GiriĢ Sınavı Komisyonu‟nu. 

(Bu komisyon, sınavın iĢleyiĢ ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararları almak ve 

uygulamakla yetkilidir (Özel yetenek sınav Ģeklinin belirlenmesi, teknik olarak açıklık 

getirilerek bununla ilgili esasların hazırlanması, özel yetenek giriĢ sınav programlarının yer, 

Ģekil ve zaman açısından belirlenmesi, sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluĢturulması, sınav 

güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, sınavlarla ilgili araç-gereçlerin sağlanması, 

gerektiğinde alt kurullar oluĢturulması ve görevlendirmelerinin yapılması, sınavla ilgili her 

türlü değiĢikliklerin yapılması iĢlemleri vb.) 

Sınav Ġtiraz Komisyonu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek bir baĢkan ve iki üyeden oluĢan 

komisyonu ifade eder.  

BaĢvuru ve Ön Kayıt 

BaĢvuru 

Madde 5. Yüksekokulumuz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne bu yıl 20‟si kadın, 

30‟u erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci ve buna ek olarak 10 milli sporcu (4 kadın 6 erkek) 

alınacaktır (milli sporcuların baĢvurusu kontenjanı geçtiği takdirde, adaylar kendi aralarında 

koordinasyon sınavına tabi tutulacaklardır). 

Yüksekokulumuzun Spor Yöneticiliği Bölümünün normal ve ikinci öğretimlerine ise 

15‟er kadın, 25‟er erkek olmak üzere 40‟ar öğrenci alınacaktır. 

Madde 6. 1- 2016-YGS sınavına girmiĢ ve ortaöğretim spor lisesi/alan/kol/bölüm 

mezunları ve milli sporcu olan adaylardan 2016-YGS sınavı puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, 

YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) herhangi birinden 150 ve üzeri puan almıĢ olanlar,  

2- Ortaöğretim spor lisesi/alan/kol/bölümleri dıĢındaki bir alandan mezun olan adaylardan 

2016-YGS puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) herhangi 

birinden 180 ve üzeri puan almıĢ olanlar baĢvurabilirler. 

Madde 7. Ġlgili mevzuat ve bu esaslar ile belirtilen koĢulları taĢımayan adayların 

baĢvuruları geçersiz sayılır. KoĢulları taĢımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran 

adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli Ģartları taĢımadıkları sonradan 

anlaĢılanların kayıtları silinir. 



Ön Kayıt 

Madde 8. Yüksekokul programlarına baĢvuru ve ön kayıtlar Yüksekokul Yönetim 

Kurulu‟nun belirlediği tarihlerde yapılır. Ön kayıtlar online olarak yapılacaktır. Ön kayıtlar 

tamamlandıktan sonra ön eleme yapılarak sınava girecekler belirlenecektir.  Bu sayı, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği I. Öğretim ve II. Öğretim için belirlenen 

öğrenci kontenjanlarının her biri için 6 katı olarak tespit edilmiĢtir. Ön eleme puanı, sporcu öz 

geçmiĢ puanlarının %100‟ü, YGS puanının %50‟si dikkate alınarak hesaplanacaktır.          

(Not:  Spor Lisesi mezunlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği I. 

Öğretim ve II. Öğretim için belirlenen öğrenci kontenjanlarının 6 katının dıĢında kalacak 

Ģekilde, ilk 120 kiĢisi ön elemeye alınmayacak olup sıralama YGS puanlarına göre 

yapılacaktır. Daha sonra sınav kesin kayıtlar yapılacaktır). 

Adaylar istenilen belgeleri sınav kesin kayıt esnasında teslim etmek zorundadırlar. 

Online kayıtta sisteme girilip, sınav kesin kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler 

geçersizdir. Ayrıca sportif baĢarı belgesi olan adaylar ilgili makamlardan aldıkları onaylı (bu 

Ģart milli sporcular için de geçerlidir) belgelerini teslim ederek, Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzunda yer alan sporcu özgeçmiĢ puan kriterlerine göre ek puan alacaklardır. 

Adayların sınav kesin kayıt için aĢağıdaki belgeleri belirtilen süre içerisinde 

yüksekokulda bulunan ön kayıt bürosuna bizzat veya kanuni temsilcisi aracılığıyla teslim 

etmeleri Ģarttır. Eksik evrak veya posta ile kayıt yapılmaz. 

Sınav Kesin Kaydı Ġçin Ġstenen Belgeler,  

1) Online kayıt formu çıktısı ıslak imzalı 

2) 2016-YGS Sınav Sonuç Belgesi  

3) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport 

vb., adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak 

kabul edilir).  

4) Milli Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıĢ Millilik 

Belgesinin aslını göstermek Ģartıyla fotokopisi,  

5) Sporcu ÖzgeçmiĢ/BaĢarı Belgesi (Spor Genel Müdürlüğü, Ġlgili Spor Federasyonları, 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Amatör Spor 

Kulüpleri Federasyonu tarafından onaylı belge (aslını göstermek üzere fotokopisi).  

6) Resmi bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya 

sağlık ocakları) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavlarına girmesinde bir 

sakınca olmadığını belirten ıslak imzalı sağlık raporu. 

7) Milli sporcular için Millilik Belgesi [Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmelik‟e uygun olarak A, B ve C sınıfı Milli Sporcu Belgesi (Millilik 

kontenjanı A ve B sınıfı millilerden dolmadığı takdirde C milliler millilik kontenjanına dahil 

edilecektir)]. 



Önemli Açıklamalar  

1) Sınav Kesin Kaydı aday tarafından Ģahsen yapılır veya kanuni temsilcisi aracılığıyla 

yaptırılır.  

2) Sınav Kesin Kaydı sırasında adaya üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı 

GiriĢ Belgesi” verilecektir. Sınav GiriĢ Belgesini göstermeyen aday sınava alınmayacaktır. 

Aday sınav sırasında bu belge ile birlikte yanında „Özel Kimlik Belgesi” ni de bulundurmak 

zorundadır (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi). Adayın soğuk damgalı 

fotoğrafının bulunduğu belgeler Özel Kimlik Belgesi olarak kabul edilir.  

3) Adaylar tarafından yapılan Online kayıt http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr adresinden 

yapılacak olup, adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve uymaları gereken kuralları 

içeren “Sınav Tanıtım Kılavuzu” http://besyo.kmu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.  

4) Eksik evrak ile sınav kesin kaydı için baĢvuranların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.  

5) Adayların sınava alınma sıraları, online kayıt sırasında belirlenen sıra numarasına 

göre değil sınav kesin kayıt zamanında verilen göğüs numarasına göre belirlenecektir. 

Belirlenen göğüs numarasına göre sınav vakti geldiğinde sınava girmeyen aday sınav 

hakkını kaybetmiĢ olacak ve sınava kesinlikle alınmayacaktır.  

6) BaĢvuru çok olduğu takdirde ön eleme yapılacaktır. Bu nedenle aĢağıda belirtilen 

sporcu öz geçmiĢ tablosunun dikkate alınması ve bu tabloya bağlı olarak istenilen belgelerin 

eksiksiz ve titizlikle sisteme yüklenilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde daha sonra sisteme 

yüklenen veya yüklenmeden getirilen belgeler kabul edilmeyecektir.  

7) Sınav kesin kayıtlar Yunus Emre YerleĢkesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda yapılacaktır. 
 

ÖN KAYIT/KESĠN KAYIT VE SINAV TARĠHLERĠ 
 

ON-LĠNE KAYITLAR, 

Tarih: 06 Haziran-17 Haziran 2016 (Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir) 

Adres: http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr 
 

SINAV KESĠN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN LĠSTELERĠNĠN AÇIKLANMASI 

Tarih: 24 Haziran 2016  
 

SPORCU ÖZGEÇMĠġ PUANI ĠTĠRAZI, 

Tarih: 27-29 Haziran 2016  (08:00-17:00 saatleri arasında) 

SPORCU ÖZGEÇMĠġ PUAN ĠTĠRAZ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

Tarih: 01 Temmuz 2016  

SINAV KESĠN KAYITLARI 

Tarih: 11-14 Temmuz 2016 (08:00-17:00 saatleri arasında) 

Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

SINAV KESĠN KAYITLAR ĠÇĠN YEDEK ADAYLARIN AÇIKLANMASI  

Tarih: 15 Temmuz 2016  

SINAV YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 

http://besyo.kmu.edu.tr/


Tarih: 18 Temmuz 2016 (08:00-17:00 saatleri arasında) 
 

Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
 

SINAV TARĠHĠ, 

Tarih: 20-21-22 Temmuz 2016 

Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor 

Salonu 

Not: BaĢvuru yoğunluğu nedeniyle sınav ilan edilen tarihlerde tamamlanamaz ise sonraki 

günlerde devam edecektir. 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

Tarih: 25 Temmuz 2016  
 

KESĠN KAYITLAR, 

Tarih: 01-05 Ağustos 2016 
 

YEDEK KAYITLAR 

Kontenjan dolmadığı taktirde 3 (üç) kez aynı usulle yedek adaylar ilan edilir ve aĢağıda 

belirlenen tarihlere göre kesin kayıt hakkı verilir  

1.Yedek Adayların Açıklanması: 08 Ağustos 2016  

1.Yedek Adayların Kesin Kayıtları: 09-10 Ağustos 2016  

2.Yedek Adayların Açıklanması: 10 Ağustos 2016 (Saat: 17:00-19:00 saatleri arasında) 

2.Yedek Adayların Kesin Kayıtları: 11-12 Ağustos 2016  

3.Yedek Adayların Açıklanması: 12 Ağustos 2016 (Saat: 17:00-19:00 saatleri arasında) 

3.Yedek Adayların Kesin Kayıtları: 15-16 Ağustos 2016  

 

Özel Yetenek GiriĢ Sınavına ĠliĢkin Bilgiler 

Madde 9. 

1. Sınav sabahı, verilen Sınav GiriĢ Kartını ve Özel Kimlik Belgesini getirmeyen adaylar 

sınava alınmayacaklardır. 

2. Adaylar, sınava spor kıyafeti ile geleceklerdir (spor ayakkabısı, eĢofman veya Ģort-

forma). 

3. Adayların sınava giriĢ sırası sınav komisyonu tarafından belirlenecektir. Adaylar 

sınava, belirlenen sıra ile girmek zorundadır.  

4. Sınavda uygulanan testler, adayın kendi baĢarısını kendisinin de görebileceği objektif 

değerlendirme kriterleri olan testlerdir. Alınan puanlar ÖSYM kılavuzunda belirtilen 

formüller kullanılarak bilgisayar programı yardımı ile hesaplanarak tüm adayların sıralandığı 

bir liste Ģeklinde sunulacaktır.  

5. Sınav, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile tek aĢamalı 

olarak yapılacaktır. Koordinasyon sınavından oluĢan bu aĢamada adaylara derecelerine göre 



puan verilecektir. Puanlama sistemi ise, en kısa süreye 100 tam puan, en uzun süreye 0 puan 

verilecek Ģekilde olacaktır. 

6. Adayların sportif baĢarılarının değerlendirme tablosu özel yetenek sınav kılavuzunda 

yer almaktadır. Adayların ilgili makamlardan aldıkları onaylı belgeler komisyonca 

değerlendirilerek uygun olanlara ilgili puanlar eklenecektir. (Adayın birden çok belgesi 

bulunması halinde sadece en yüksek puanlı belgeye puan verilecektir).  

7. Asil olarak kayıt yaptırmaya hak kazanan kadın veya erkek aday sayısının 

kontenjandan az olması durumunda aradaki fark karĢı cinsiyetteki adaylardan 

tamamlanacaktır. 

8. Adayların dereceleri ve sıralamaları web sayfamızdan (http://besyo.kmu.edu.tr) 

yayınlanacaktır.  

9. Sonuçlar sınavların bitiminde yapılacak kontrollerden sonra anında ilan edilecektir.  

10. Sınavlar sırasında üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler 

hakkında iĢlem yapılacak ve verilen zarar tazmin edilecektir.  

11. Bazı adayların yapmıĢ oldukları itirazların sınav komisyonunu gereksiz yere meĢgul 

etmesi nedeniyle, itiraz eden adaylardan tutanak karĢılığı 200 TL. ücret alınacaktır. Ġtirazları 

yerinde bulunan adaylara ödedikleri bedel iade edilecektir. 

12. Sınav sonuçlarına iliĢkin itiraz yapacak adaylar baĢvurularını ilgili aĢamanın sınavı 

bitmeden yapmalıdır. Sınav komisyonunca itirazları geçerli sayılanlara, ilgili sınavlar 

tamamlanmadan önce bir hak verilecek, ancak ilgili sınavlar tamamlandıktan sonra (parkurun 

kaldırılmıĢ olması ve sıralamanın kesinleĢmesi nedeniyle) hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.  

13. Sınavların sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakıĢan 

disiplinli ve saygılı tutum ve davranıĢ içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle 

sınav süresince sınav düzenini bozacak davranıĢları sergileyen, sınav kurallarına 

uymayan ve sınavda görevli personellerle saygı sınırlarını aĢan tartıĢmalarda bulunan 

adaylar sınav komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilecektir. 

Değerlendirme ve YerleĢtirme 

Madde 10. Değerlendirmeler, “ÖSYS-2016 Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alan, Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programlarıyla ilgili 

ĠĢlemler bölümü dikkate alınarak gerçekleĢtirilecektir. 

 

YerleĢtirmeye Esas Olan Puan 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Özel Yetenek Sınavı Puanının Standart Puana 

çevrilmesiyle elde edilecek puan, 

b) Orta Öğretim BaĢarı Puanı (OBP), (Üç puan türünden en yükseği)  

c) 2016 YGS Puanı (YGS-P), (Dört puan türünden en yükseği) 

YerleĢtirmeye esas olacak puanın (YerleĢtirme Puanı, YP) hesaplanabilmesi için önce 

ÖYSP puanına iliĢkin olarak verilen aĢağıdaki hesaplamalar yapılır. 

http://besyo.kmu.edu.tr/


Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP‟lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aĢağıdaki 

formüller kullanılacaktır. 

 

Ortalama = 
SayısıAday 

Toplamılerin ÖYSP'
 

Standart Sapma = 
1SayısıAday 

SayısıAday 

Karesi Toplamınınlerin ÖYSP'
ToplamıKareler  ÖYSP





 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için 

ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aĢağıdaki formül kullanılacaktır. 

 
 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10‟dur. 

Bundan sonra yerleĢtirmeye esas olacak olan puan (YerleĢtirme puanı=YP) aĢağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanır. 

 

Aday aynı alandan geliyorsa, Örneğin, Spor alanından,  

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

Aday diğer alanlardan geliyorsa, 

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

 

 

2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleĢtirilmiĢ adayların Ortaöğretim BaĢarı Puanları ile 

ilgili katsayıları yarıya düĢürülecektir. Bu kural, açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan 

programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiĢ ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2015-ÖSYS‟de yerleĢtirilen adaylara 

bu kural uygulanmayacaktır.  

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan baĢlamak üzere sıraya konulacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday, sınavı kazanmıĢ olacaktır. 

Puan eşitliği halinde YGS puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Bir 

adayın kesin kayıt hakkı kazanabilmesi için, kendi kategorisinde (kadınlar ve erkekler) aldığı 

YP‟nin (YerleĢtirme Puanı) ilan edilen kontenjan içindeki sıralamaya girmesi gerekir. 

Sıralama sonrasında asil aday listesi kadar, yedek aday listesi, Sınav Komisyonunun 

onayından sonra Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Her grubun kontenjan açığı (kadınlar, 

erkekler) o grubun yedek listesinden sıralamaya göre tamamlanır.  

 

 

 



Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

Madde 11. ÖYGS sonuçları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulunda ve http://besyo.kmu.edu.tr sayfasından duyurulur. Adaylara ayrıca ve 

Ģahsen bir duyuru yapılmaz. 

 

KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Madde 12. Kesin kayıt için gerekli belgeler, 

1. Adayın lise ve dengi okul mezun olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi, 

2. Tam teĢekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu. (Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda okumasında bir sakınca olmadığı belirtilmelidir.) 

3. Askerlik çağına girmiĢ bulunan erkek öğrenci adayları için askerlik beyanı  

4. 4 adet (4,5 x 6 cm) boyutunda fotoğraf, 

Yürürlük, 

Madde 13. 1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır. (Sınav 

komisyonu sınavla ilgili olarak her türlü değiĢikliği yapma yetkisine sahiptir).  

2. Bu esaslar, 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir. 

3. Bu esaslar, Senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer. 

http://besyo.kmu.edu.tr/


 

ADAYLARA ÖNEMLĠ DUYURU 

SINAVIN UYGULANMA ġEKLĠ 

 

 

1. Sınav saat 08:30 da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda yapılacaktır.  

2. Adayların tabi olacağı koordinasyon testi toplam 11 ayrı istasyondan oluĢmaktadır. 

Sınava, adaylar tek tek alınarak zamana karĢı yarıĢırlar. Aday her istasyondaki hareketleri 

kurallara uygun ve tam olarak yapmak zorundadır. Hareketleri tam ve kurallara uygun 

olarak yapamayan adaylar, doğrusunu yapana kadar her istasyonun baĢında bulunan sınav 

görevlisi tarafından uyarılır. Doğrusunu yaptığında sonraki istasyona geçer. Parkuru 

tamamlamak için devam eder. Herhangi bir istasyondaki hareketler atlanarak, eksik 

yapılarak veya sırası değiĢtirilerek koordinasyon parkuru tamamlanamaz.  

3. Sınavda adaylara yalnızca bir hak verilecektir. Sınava önce kadın, sonra erkek adaylar, 

sınav komisyonunun belirlediği sıraya göre alınacaklardır. Sırası gelen aday özel kimlik 

belgesiyle birlikte özel yetenek sınavı kimlik belgesini yanında getirmek zorundadır. Bu 

belgeler kontrol edildikten sonra aday sınava alınacaktır. 

4. Sınavda en kısa süreye 100 tam puan, en uzun süreye 0 puan verilecek Ģekilde olacaktır. 

5. Ön kayıt esnasında hangi bölüme öncelikli olarak girmek istiyorsanız onu belirleyerek 

mutlaka tercih kısmını iĢaretleyiniz. Doğru tercih yapmazsanız, sizden daha az puan alan 

bir baĢka aday sizden önce yerleĢme hakkına sahip olabilir. 

6. Örneğin, sizin puanınız 300 olsun tercihlerinizde 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

2. Spor Yöneticiliği Normal Öğretim 3. Spor Yöneticiliği II. öğretim Ģeklinde olsun, Bir 

baĢka adayın puanı da 270 olsun. Onun tercihleri de 1. Spor Yöneticiliği Normal Öğretim 

2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. Spor Yöneticiliği II. öğretim olsun. 

Öğretmenlik bölümüne yerleĢen son öğrencinin puanı 301 olduğu düĢünülürse siz Beden 

Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümüne yerleĢemezsiniz ancak diğer aday ilk sırada 

yöneticiliği tercih ettiği için sizden az puanı olduğu halde sizden önce Spor Yöneticiliği 

normal öğretim programına yerleĢir. Benzer Ģekilde 1. tercih olarak Spor Yöneticiliği 

normal öğretimi seçen diğer adaylar da yerleĢir, siz yerleĢemeyebilirsiniz. Bundan dolayı 

tercih önem arz etmektedir. 



 

SINAV AġAMALARI 

Sınavda adaylar koordinasyon testine tabi tutulmaktadır. Koordinasyon testinde adaylar 

zamana karĢı yarıĢacaklarından, yukarıda da belirtildiği üzere her istasyonu en kısa sürede 

istenilen ölçülerde yaparak tamamlamak zorundadır.  

Koordinasyon sınavında uygulanacak istasyonlar sırasıyla aĢağıda belirtilerek 

açıklanmıĢtır. 

KOORDĠNASYON PARKURU 

Koordinasyon testi 11 istasyondan oluĢur.  

Bu testte zamana karĢı yarıĢan adaylara yalnızca bir hak verilir. 

Bu testin baĢlangıç ve bitiĢ süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir. 

Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. 

Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara kaydedilir.  

Aday fotoselin bitiĢ aralığından geçerek koordinasyon parkurunu sonlandırmalıdır.  

Fotoselin altından veya üzerinden geçerek dijital kronometreyi durduramayan adayların o 

parkurdaki hakları geçersiz sayılacak ve kendilerine bir hak daha verilmeyecektir. 

 

1. ĠSTASYON  

Aday hazır olunca fotosel aralığından geçerek süreyi baĢlatır ve önce minder üzerinde 

düz takla atar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ĠSTASYON  

Aday, bu istasyonda bulunan halkalar içerisinden (numaraları takip ederek) çift ayakla 

sıçrayarak bir sonraki istasyona geçer. 

 

 

 

 

3 

 

  

 

 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- Aday halkalar içerisinde numaraları takip etmek zorundadır.  

- Tek ayak basmayıp, çift ayak bitirmek zorundadır. 

- Adayın sıçrama ayağı halkanın içinde olmalıdır. 

- Bir ayağı halkanın içinde bir ayağı halkanın dıĢında olmamalıdır. DıĢında olur ise bir önceki 

sayıya dönerek çift ayak baĢlar. 

- Aday atladığı her sayıda geri döndürülerek parkurun tamamlanması sağlanır. 

 

3. ĠSTASYON  

Aday huniler önünde bulunan futbol topunu ayak ile alarak yere koyar ve ayakları ile 

huniler arası ve dıĢarısından sürerek huniler sonunda bulunan kasaya topu bırakır. 

 

 

 

 

 

 

 



Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- Hunilerin dıĢında bulunan topu ayak ile alarak huniler arası sürerek istasyonu tamamlar. 

- Hunileri atlarsa bir önceki huniden baĢlayarak istasyonu tamamlar. 

- Son huniden sonra belirlenen çizgiden sonra topu eline alarak istasyonu bitirmelidir. 

- Belirlenen çizgiden önce topu eline alırsa bir önceki huniden baĢlayarak istasyonu 

tamamlar. 

 

 

4. ĠSTASYON  

Aday ilk engelin (kadınlarda 60 cm, erkelerde 70 cm) altından sonraki engelin 

(kadınlarda 70 cm, erkeklerde 80 cm) üzerinden geçerek diğer istasyona gider. Bu esnada 

engel yıkılır veya yerinden çıkarsa aday engeli kaldırmak veya yerine takmak zorundadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

Slalom çubuklarını yere düĢürdükten sonra yerine takmaz ve kaldırmaz ise ya da geri 

dönmez ise diskalifiye edilir. 

 

 

 

 

 

 



 

5. ĠSTASYON  

Aday, yüksekliği 70 cm, uzunluğu 5 m ve geniĢliği 10 cm olan denge aletine çıkar ve 

denge aletini boydan boya yürüyerek veya koĢarak geçer.  

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

Aday denge aletinin üzerinden düĢtüğünde, düĢtüğü yerden tekrar devam eder. 

 

6. ĠSTASYON  

Aday bu istasyonda belirlenen file üzerinden (filenin yüksekliği 1,6 m.) kasada bulunan 

hentbol topunu alarak temel pas ve tek el göğüs pas tekniklerini kullanarak duvarda 

belirlenmiĢ hedef alanı içine beĢ atıĢ yapar. Geçerli beĢ atıĢ sonunda topu kasaya bırakır ve 

diğer istasyona geçer. 

 

 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- Temel pas ve tek el göğüs pas teknikleri kullanarak atıĢ yapılır. 

- BaĢ üstü pas, çift el göğüs pas, kullanılarak atıĢ yapılamaz. Yapıldığı taktirde atıĢ 

sayılmayacaktır. 

- AtıĢlar belirlenen hedef alanına yapılmak zorundadır, belirlenen alana yapılmayan atıĢlar 

nizami sayılmaz ve tekrar ettirilir. 

- AtıĢ yaparken top elden kaçar ise kasada bulunan diğer topla devam edilir. 

- Top sporcunun elinden kaçarsa ralli kaldığı yerden devam eder (örneğin, 1‟de kaçtı ise 

1‟den devam eder) 

- Son top kasaya konulmak zorundadır. 



 

7. ĠSTASYON  

Aday sıçrama testine gelir ve 6 bölgeye ayrılmıĢ engelleri, numara sırasına göre çift ayak 

sıçrayarak geçer ve seti tamamlar. Aday 1 numaralı bölgeden baĢlayarak çift ayakla basmak 

zorundadır. 1 Numaralı bölgedeki engelin yüksekliği 35cm, 2 Numaralı bölgedeki engelin 

yüksekliği 40cm, 3 Numaralı bölgedeki engelin yüksekliği 40cm, 4 Numaralı bölgedeki 

engelin yüksekliği 35cm, 5 Numaralı bölgedeki engelin yüksekliği 30cm ve 6 Numaralı 

bölgedeki engelin yüksekliği 30 cm dir. 

Eğer aday, yanlıĢ bölgeye sıçrarsa veya engel üzerine basarsa veya sıçramadan (yürüyerek, 

tek ayak, vb.) engel geçiĢi yaparsa seti kaldığı (hata yaptığı) yerden tekrar eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- 6 bölgeye ayrılmıĢ engeller üzerinde numara sırasına göre çift ayak sıçrar.  

- Aday engeller üzerinden çift ayak sıçraması gerekmekte ve numaraları takip etmek 

zorundadır.  

- Çift ayak baĢlayıp çift ayak bitirmek zorundadır. 

- Çift ayak sıçramaz ise bir önceki numaraya, yani engele geri döner. 

- 6 bölgeye ayrılmıĢ engeller üzerinde numara sırasına göre çift ayak sıçrar. 

 

8. ĠSTASYON 

Aday bu istasyonda kasadan aldığı voleybol topunu direk üzerinden diğer tarafa atar ve 

tutar, tekrar tuttuğu taraftan diğer tarafa atar ve tutarak (iki defa geçirir) topu aldığı kasaya 

bırakır. Direk yüksekliği kadınlarda 250 cm, erkeklerde 275 cm‟dir.  

(Not: Tipleme yaparak bu istasyonu geçebilir.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ĠSTASYON 

Aday, farklı renk ve numaradaki 5 kasa içinde bulunan topları (sağlık, voleybol, 

basketbol, futbol ve hentbol toplarını) birer birer alır ve 3 m uzaklıktaki (karĢı çaprazındaki), 

yine o topa ait renkteki ve numaradaki kasanın içine bırakır.  

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

Aday, topu yanlıĢ kasaya bırakmıĢ ise düzeltebilir. Fakat aday, bir kerede birden fazla 

topu taĢırsa ve/veya yanlıĢ kasaya koyduğu topu düzeltmez ise seti tekrar eder.  

(Bir aday, koordinasyon uygulamasında, bu sette, topları sağ taraftan sol tarafa aktarmıĢ 

ise, bir sonraki aday topları bulunduğu yerden, yani sol taraftan sağ tarafa aktarır ve sınav 

sonuna kadar sağdan-sola, soldan-sağa olarak devam eder.) 

 

          

 

 

 

 

 

 

10. ĠSTASYON  

Aday, sağa ve sola asimetrik olarak dizilmiĢ olan 6 adet slalom çubuğunun dıĢ 

taraflarından slalom çubuklarının önünde bulunan sağlık topunu çift elle tutarak topu 

düĢürmeden slalom çubuklarının araları ve dıĢından slalom geçiĢi ile sağlık topu taĢıma 

çalıĢması yapar.  

Slalom çubuklarının sonunda bulunan kasa içerisine topu bırakır ve diğer istasyona geçer. 



 

 

 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- Eğer aday, slalom çubuğunu düĢürürse, çubuğu düzeltip kaldığı yerden devam eder. 

- Sağlık topunu düĢürürse topu alır ve düĢürdüğü yerden devam eder. 

- Aday istasyon içerisindeki slalom çubuklarını atlarsa veya slaloma yanlıĢ yönden baĢlarsa 

istasyonu tekrarlaması gerekir. 

- -Slalom çubukları arasından tek el ile geçerse, hata yaptığı yerden tekrar çift elle 

baĢlayarak istasyonu tamamlar. 

- Sağlık topu kasa içerisine attıktan sonra çıkar ise tekrar topu kasaya koyarak 11. istasyona 

geçmelidir. 

 

11. ĠSTASYON  

Aday belirlenen 15 m gidiĢ 15 m geliĢten oluĢan 30 m koĢu testini belirlenen 

alanlar içerisinde yaparak fotoseli durdurur. 

Hatalar ve Yapılması Gerekenler, 

- 30 metrelik koĢuya yanlıĢ yerden baĢlar ise 11. istasyonun baĢına gelmek zorundadır. 

- ÇıkıĢta fotosele çarpan ve deviren adaylar diskalifiye edilir. 

- Aday tüm vücudunu çizgiden geçirerek fotoseli durdurmalıdır. 

- Aday çıkıĢtan önce kendisine avantaj sağlayacak Ģekilde elini göstererek fotoseli durdurursa 

diskalifiye edilir.



Başlangıç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOR ÖZGEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU 

 TAKIM SPORLARI ĠÇĠN Puan 

1 C sınıfı Millilik Belgesine sahip olmak  30 

2 BranĢında en üst ligde oynamak (Süper Lig-1. Lig) 27 

3 BranĢında en üst ligin bir altında oynamak 2. Lig 24 

4 BranĢında en üst ligin iki altında oynamak 3. Lig 21 

5 U21-A2 liginde oynamak 18 

6 Bölgesel Lig‟te oynamak (Tüm branĢlar için) 15 

7 Liseler arası Türkiye ġampiyonasında ilk üç dereceye giren okul takımlarında 

oynamıĢ olmak 

15 

8 Türkiye ġampiyonalarına kulüp olarak büyükler kategorisinde katılanlar  12 

9 Türkiye ġampiyonalarına kulüp olarak gençler kategorisinde katılanlar  12 

10 Türkiye ġampiyonalarına kulüp olarak yıldızlar kategorisinde katılanlar  10 

11 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının tümünden, her 

sezona ait 2 adet olmak üzere toplam 8 adet müsabaka çizelgesi getirenler 

8 

12 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarından, (her sezona 

ait 2 adet olmak üzere) herhangi 3 sezona ait toplam 6 adet müsabaka çizelgesi 

getirenler 

6 

13 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarından, (her sezona 

ait 2 adet olmak üzere) herhangi 2 sezona ait toplam 4 adet müsabaka çizelgesi 

getirenler 

4 

14 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarından, herhangi 1 

sezona ait toplam 2 adet müsabaka çizelgesi getirenler 

2 

 

Açıklamalar 

 

1- Adaylar baĢvuru sırasında “Spor ÖzgeçmiĢ Puan Tablosundan” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.  

2- Spor ÖzgeçmiĢ Belgeleri Spor Federasyonlarından ve/veya Spor Genel Müdürlüğünden 

onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

3- Spor özgeçmiĢi belgelerinde “sahte veya yanlıĢ beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal 

iĢlem baĢlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okul ile iliĢiği kesilir.  

 

 

 

 

 



 BĠREYSEL SPORLAR ĠÇĠN PUAN 

1 C sınıfı millilik belgesine sahip olmak 30 

2 Büyükler Türkiye ġampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 27 

3 Gençler Türkiye ġampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 24 

4 Yıldızlar Türkiye ġampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 21 

5 Liseler arası Türkiye ġampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ olanlar 18 

6 Türkiye ġampiyonalarına büyükler kategorisinde katılanlar  15 

7 Türkiye ġampiyonalarına gençler kategorisinde katılanlar  15 

8 Türkiye ġampiyonalarına yıldızlar kategorisinde katılanlar  12 

9 Bölgesel ġampiyonalara katılmıĢ olmak 10 

10 BranĢında (2013-2016 yılları içerisinde) 4 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak 

(Müsabakalara katıldığına dair, her yıla ait 1 Adet olmak üzere toplamda 4 

adet müsabaka katılım belgesi getirenler) 

8 

11 BranĢında (2013-2016 yılları içerisinde) 3 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak 

(Müsabakalara katıldığına dair, her yıla ait 1 Adet olmak üzere toplamda 3 

adet müsabaka katılım belgesi getirenler) 

6 

12 BranĢında (2013-2016 yılları içerisinde) 2 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak 

(Müsabakalara katıldığına dair, her yıla ait 1 Adet olmak üzere toplamda 2 

adet müsabaka katılım belgesi getirenler) 

4 

13 BranĢında (2013-2016 yılları içerisinde) 1 Yıl Lisanslı Sporcu Olmak 

(Müsabakalara katıldığına dair, o yıla ait 1 adet müsabaka katılım belgesi 

getirenler) 

2 

 

Açıklamalar 

 

1- Adaylar baĢvuru sırasında “Spor ÖzgeçmiĢ Puan Tablosundan” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.  

2- Spor ÖzgeçmiĢ Belgeleri Spor Federasyonlarından ve/veya Spor Genel Müdürlüğünden 

Onaylı Olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

3- Spor özgeçmiĢi belgelerinde “sahte veya yanlıĢ beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal 

iĢlem baĢlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan iliĢiği kesilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  

   

T.C.  

BAġBAKANLIK 

GENÇLĠK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

*(     )  SINIFI MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ 

 FED. GSGM 

Federasyon Adı  
Belge No     

Tarih    

Adı ve Soyadı  Fotoğraf 

Doğum Yeri ve Tarihi    

T.C. Kimlik Numarası    

Baba Adı    

Ana Adı   

 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer   

Spor Yaptığı Ġl   

Spor Dalı   

Müsabakanın Adı  

Müsabakanın Yapıldığı Yer Ve Tarihi    

Müsabakaya Katılan Ülke Sayısı Rakamla (………..) 

 

Yazıyla (…………) 

Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı Rakamla (………..) Yazıyla (…………) 

Ferdi Derecesi Rakamla (………..) Yazıyla (…………) 

Takım Derecesi Rakamla (………..) Yazıyla (…………) 

Kategorisi  

Katılan Faaliyetteki Millilik Sayısı     

En Son Öğrenim Gördüğü Okul   

Ev Adresi/Telefon  

ĠĢ Adresi/Telefon 

Yukarıda kimliği belirtilen sporcu ile ilgili bilgilerin doğruluğu onaylanmıĢtır. 

…………………… Federasyonu ……………… Federasyonu Spor Faaliyetleri Dairesi 

Genel Sekreteri BaĢkanı BaĢkanı 

* Milli Sporcu Belgesine uygun olan ( A, B veya C ) sınıfı yazılacaktır. 

Milli sporcu belgesi baĢlık yazısı rengi ve boyutu ( A ) sınıfı için Kırmızı (16 punto), 

( B ) sınıfı için Mavi (16 punto), ( C ) sınıfı için YeĢil (16 punto) olarak yazılacaktır. 

 

Milli Sporcu Belgesi 


