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DEĞERLİ ADAYLAR 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Bölümlerine 2016 – 2017 Eğitim-

Öğretim yılına özel yetenek başvurusu ile öğrenci alınacaktır. Başvuru değerlendirme 

koşullarına ilişkin uygulama esasları ve değerlendirme sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız 

için bu yönergeyi dikkatli okuyunuz. 

 

 

A. AMAÇ 

 

Madde 1: 

Bu Giriş Kılavuzu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri özel yetenek başvurusu ve 

değerlendirme kriterlerine esasları düzenler. 

  

Madde 2: 

Bu Giriş Kılavuzu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Bölümlerine giriş için ön kayıt yaptıracak 

adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, başvuru değerlendirme 

sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ile diğer ilgili hükümleri kapsar.  

 

B. TANIMLAR 

 

Madde 3: 

Bu Giriş Kılavuzunda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı 

OBP:  Orta Öğretim Başarı Puanı. 

SÖP: Spor Özgeçmiş Puanı 

YP: Yerleştirme Puanı 

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı 

SS: Standart sapma 

 
C. ÖZEL YETENEK BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME 

     KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 

 

Madde 4:  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile             

Değerlendirme Komisyonunda görev alacak öğretim elemanları belirlenir. Yönetim Kurulu 

Kararı ile belirlenen komisyonun görevleri;              

 

a) Özel Yetenek Başvuru koşullarını belirlemek ve ilan etmek. 

b) Özel Yetenek Başvurularının giriş kılavuzuna uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

c) Özel Yetenek Başvurularının giriş kılavuzuna uygun olarak değerlendirmek. 

e) Gerektiğinde alt kurullar oluşturarak görevlendirmek. 

f) Adayların itirazları konusunda incelemeler yaparak nihai kararları vermek. 

g) Diğer konularda nihai kararları vermek. 
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D. ÖZEL YETENEK BAŞVURULARI 

Madde 5: 

 

BÖLÜMLER 

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim 

3- Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Öğretim 

 

Madde 6: 

BAŞVURU ŞARTLARI  
 

1-T.C. vatandaşı olmak. 

2-2016 yılı YGS’ ye girmiş olmak ve YGS puan türüne bakılmaksızın en az 150 veya 

daha fazla puan almış olmak.  

            3-Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) engeli 

olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması 

gerekmektedir. 

            4-2016 LYS’de merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim 

programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu programlara başvurabilir. 

 

E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Madde 7: 

1-  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek başvuru dilekçesi (Ek -1). 

2-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 

3- Sporcu özgeçmişlerini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge veya belgeler 

(Madde 14,  Madde 15) 

4- Engelli statüsünde başvuracak adayların engel durumlarını gösteren sağlık kurulu  

raporunun aslı. 

5- Başvurular şahsen yapılacaktır. 

 

           F. BRANŞLAR VE KONTENJANLAR 

Madde 8:  
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından açıklanan kontenjanlara göre bölümlere alınacak 

öğrenci sayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Bölümlere Alınacak Öğrencilerin Kontenjan Tablosu 

 
 

      BRANŞLAR 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 I. ÖĞRETİM 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

II. ÖĞRETİM 

KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK 

FUTBOL 1 6 1 9 1 9 
VOLEYBOL 4 4 4 4 4 4 
BASKETBOL 4 4 4 4 4 4 
GÜREŞ 1 4 1 4 1 4 
HENTBOL 3 3 3 3 3 3 
ATLETİZM 2 3 2 4 2 4 
YÜZME 1 2 1 2 1 2 
DİĞER BRANŞLAR 4 4 4 10 4 10 

TOPLAM 20 30 20 40 20 40 
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G. ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ 

 

Madde 9: 

Futbol Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

01 Ağustos 2016 Pazartesi –   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 09.30 - 17.00 

 

Voleybol  Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

02 Ağustos 2016 Salı - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 09.30 – 17.00 

 

Hentbol  Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

02 Ağustos 2016 Salı- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 13.30 - 17.00 

 

Basketbol  Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

03 Ağustos 2016 Çarşamba- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 09.30 - 17.00 

 

Atletizm  Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

03 Ağustos 2016 Çarşamba- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 13.30 - 17.00 

 

Güreş Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

04 Ağustos 2016 Perşembe- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 09.30 - 17.00 

 

Yüzme Branşı Başvuru Ve Değerlendirme 

04 Ağustos 2016 Perşembe- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 13.30 - 17.00 

 

Diğer  Branşlar Başvuru Ve Değerlendirme 

05 Ağustos 2016 Cuma   - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Saat 09.30-17.00 

 

Not: Zorunluluk halinde başvuru ve değerlendirme günü-saati sınav komisyonu 

tarafından değiştirilebilir. 

 

H. BAŞVURU  

Madde 10:  
1) Her branş için madde 9’da belirtilen gün ve Saat’te başvurular alınır. 

2) Adaylar başvuru esnasında bir veya birden fazla bölüm için tercih sıralaması 

yaparak başvuru yapabilirler. Adaylar başvuru esnasında yaptıkları tercih sıralamasını 

başvuru onaylandıktan sonra kesinlikle değiştiremezler.  
3) Adaylar; başvuru sırasına göre aynı gün değerlendirme komisyonuna spor öz 

geçmişlerini içeren belgeleri sunarlar.  

           4) Eksik belge ile komisyona gelen adayların evraklarını tamamlaması için  ek 

süre verilmez. 

           5) Her aday yalnızca tek bir branştan müracaat edebilir. 
           6) Özel Yetenek giriş başvurusu yapan her aday bu kılavuzda bulunan bütün kuralları 

kabul etmiş sayılır.   
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  I.  ASIL VE YEDEK LİSTELERİN OLUŞTURULMASI 

   Madde 11: 

 

           1) Değerlendirme komisyonu; aday tarafından kendisine sunulan spor özgeçmişine ait 

evrakları inceler, evraklar üzerinde araştırma yapar ve adayın spor özgeçmişinden kaç puan 

alması gerektiğini branşların değerlendirme tablosunu (madde 15) dikkate alarak belirler. 

          2) Tüm branşların spor özgeçmişi değerlendirmesi tamamlandıktan sonra; ÖSYM 2016 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye 

esas olacak puan formülü (madde13.) adayların yerleştirme puanı (YP) belirlenir. Spor 

özgeçmişinden puan alamayan (sıfır puan alan) adaylar bu değerlendirmeye alınmazlar. 

          3) Yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlamak üzere tüm adayların tercih sıralaması 

da dikkate alınarak her bölüm ve branş için asıl ve yedek listeler belirlenir.  

  4) Yerleştirme puanlarının (YP)  eşit olması durumunda spor özgeçmiş (SÖP) puanı 

yüksek olan aday tercih edilir. Bu puanın eşitlik halinde YGS puanı yüksek olan aday; bu 

puanında eşitlik halinde ise  (OBP) puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

            

Yerleştirme yapılırken şu kriterlere dikkat edilir; 

 

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

listelerinde bulunamaz. Aday 2. tercihinin asıl listesinde yer almış ise ilk tercihinin yedek 

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

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

puanı dikkate alınarak tercih yaptığı tüm bölümlerin yedek listelerine yerleştirilir.  

          7) Asıl listelerde kontenjanı dolmayan branşların kontenjanları; tüm branşların yedek 

listelerindeki en yüksek puanlı adayın branşına aktarılır. 

         Örneğin; basketbol antrenörlük 2. öğretimde 4 bayan kontenjanı olmasına rağmen 2 

bayan aday bu bölümü yerleştirilebilmiş ise geriye kalan 2 kontenjan aynı bölümün tüm 

branşların yedek listelerinin en yüksek puanlı 1. aday voleybol branşında ise o branşa 1 

kontenjan, 2. aday hentbol branşından ise 1 kontenjanda o branşa aktarılır. 

 

 Kesin Kayıt Dönemi İşlemleri 

 Madde 12:   

 

          1) Asıl listede bulunan adayların kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları 

durumunda O bölümün ve branşın yedek listesindeki en yüksek puanlı adaylar sırayla kayıt 

hakkı kazanır. 

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

kontenjanların dolmaması durumunda 2.3. yedek liste ilan edilecek ve kontenjanlar bu 

yöntemle doldurulacaktır. 

          3)  1.2 ve 3. yedek listeler oluşturulurken herhangi bir branşın yedek listesinde aday 

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

kayıt hakkı verilir. 

         4) Bir bölümün tüm branşlarının yedek listelerinin tamamında yedek aday kalmaması ve 

kontenjanların doldurulmaması halinde, cinsiyet gözetmeksizin (Kadından-Erkeğe, Erkekten-

Kadına) kontenjanı boş kalan branşa aynı bölümün karşı cinsinden kaydırma yapılarak 4’ncü 

yedek liste ilan edilir. 

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

kontenjan boş kalmasına rağmen diğer bayan branşlarının tamamında yedek aday olmaması 

durumunda;  o bölümün aynı branşındaki erkek yedek listelerindeki adaylara kayıt hakkı 

verilir.    
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 5) Buna rağmen; Kontenjanların dolmaması halinde, ilan edilen bölümlerin yedek 

listelerinde kalan en son öğrencilere kadar kontenjanların doldurulması için yedek liste 

ilanları üniversitemiz web sayfasından (www.gop.edu.tr) devam eder. 

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

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

diğer bölüme kayıt süresi içinde kayıt yaptırabilir. 

        7) Beden Eğitimi Yüksekokulu Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek 

öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

        8) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme 

sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri (madde:17) göre 

yapılacaktır. 

 

     İ. ÖZEL YETENEK YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN FORMÜLÜ: 

      

       Madde 13: 

 

1- Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan “2016 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzunda belirtilen esaslar içerisinde 

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

ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

c) 2016-YGS Puanı (YGS-P)  (YGS puanlarının en büyüğü)  

 

Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması  

SÖP (ÖYSP)       =  Spor Özgeçmişi Puanı  

 SÖP(ÖYSP)-SP  = Spor Özgeçmiş Standart Puanı  

 OBP                     =  Ortaöğretim Başarı Puanı  

 YGS-P                 = Yüksek Öğretime Giriş Puanı  

 YP                        = Yerleştirme Puanı  
 

        * ÖSYM 2016 Yılı Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı (ÖYSP),  

Yüksekokulumuzun 2016-2017 Yılında Özel Yetenek Giriş Kılavuzunda Spor Özgeçmiş (SÖP) Puanı 

olarak yer almaktadır. 

                                       

2- Özel Yetenek Spor Özgeçmiş Puanının (SÖP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu 

puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.  SÖP’lerin standart puana çevrilmesi için önce 

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

aşağıdaki formül kullanılarak SÖP Standart Puanı Hesaplanacaktır.  

 

        

      Adayın             SÖP Puan  

      SÖP              --- Dağılımının  

SÖP(ÖYSP)  Standart     Puanı             Ortalaması  

Puanı   =     10 x                                      + 50 

  

                    SÖP Puan Dağılımının 

                    Standart Sapması 

  

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur.  
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            Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

  a) Aday aynı alandan geliyorsa ( Liselerin spor bölümü ve Güzel Sanatlar Liselerinin 

Spor alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar)  

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

              b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

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

3- 2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural, açık Öğretim programları için de uygulanacaktır. 2015-ÖSYS’de, 

sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına 

yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP Puanlarına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 

olacaktır. 

4-  Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  ÖSYM tarafından LYS sınavları açıklandıktan sonra 

öğrenileceğinden puanların hesaplanabilmesi için LYS sınavlarının açıklanması 

beklenecektir. 

5- Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; 

engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS 

Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun 

görülmüştür. Buna istinaden Yüksekokulumuza müracaat eden engelli (bedensel engelli, 

görme engelli, işitme engelli, otizm) adayların Branşların Değerlendirme Tablosu 

(Madde 15)’den puan almaları gerekmektedir. Özel Yetenek Değerlendirmesi sonucunda 

yerleştirme işleminde Yükseköğretim Genel Kurulunun almış olduğu karar göz önüne 

alınacaktır. 

 

J. SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER 

    VE KABUL EDİLME KOŞULLARI 

 

          Madde 14: 

1-Milli Sporcu; Adaylarla, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu 

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

olarak düzenlenmiş millilik belgesinin, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı imzalı 

aslı veya noter onaylı örneği ile müracaat edeceklerdir. 

2-Aday branşa ait spor özgeçmişi ile ilgili istenen belgeleri komisyona girdiğinde tam ve 

eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. 

3-Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi 

gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi zorunludur. 

4-Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığı ve yaptığı dereceyi gösteren belgenin Gençlik 

Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinde onaylatılarak aslının getirilmesi zorunludur. 

5- Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğü tarafından 

imzalanmış, sporcuların oynadıkları lige ait müsabaka kâğıtları ve oyuncu hareketliliğini 

gösteren lisans tescil belgelerin aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine 

teslim edilmesi zorunludur. 

 6- Amatör lig futbolcuları için; Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden futbolcu 

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

tarafından onaylı belgeyi getirmesi zorunludur. 

7- 01 Haziran 2016 tarihinden sonra yapılan lisans vizeleri geçersiz kabul edilir.  

8- Sahte evrak verenler hakkında yasal işlem başlatılır. Kayıt hakkı kazanmış ve eğitim-

öğretime başlamış olsa bile sınavı geçersiz sayılır. Yükseköğretim Kurumu ile ilişiği kesilir. 
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K. BRANŞLARIN DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

Madde 15:  
 

(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN FUTBOL 
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     Ön Şart:  5 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Milli Olmak; (A,A2,U21,U20,U19,U18,U17,U16,U15) (2011 yılı ve sonrası 

sezonlarında) 

2-Profesyonel Süper Lig, 1. lig ve 2. ligde ve 3.ligde oynamış olmak. (2014-

2015 /2015-2016 sezonlarının herhangi birinde veya toplamında 10 maç 

oynadığını belgelemek) 

3-Futsal milli olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında) 

4-Bayanlar 1. ligde oynamak. (2011 yılı ve sonrası) 10 maç oynadığını 

belgelemek 
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     Ön Şart:  4 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1- U21 süper ligi, U21 1.ligi, A2 ligi, U19 elit ligi, U19 ligi, BAL ligi, Akademi 

Liginde oynamış olmak. (2014-2015 / 2015-2016) sezonlarının herhangi birinde 

veya toplamında 10 maç oynadığını belgelemek. 

2- Bayanlar 2. ligde oynamış olmak. (2014-2015 / 2015-2016) sezonlarının 

herhangi birinde veya toplamında 5 maç oynadığını belgelemek 

3- Okul sporlarında Uluslararası müsabakalarda ilk 3 dereceye girmek.( 2011 yılı 

ve sonrası sezonlarında)  
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      Ön Şart:  3 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Süper Amatör Lig, 1. Amatör, veya oynamış olmak. Türkiye Futbol 

Federasyonu resmi internet sitesinden futbolcu bilgileri sayfasından çıktı 

alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASFK başkanlığı tarafından 

onaylı belge, (2014-2015 / 2015-2016) sezonlarında vizesi yapılmış olduğunu 

belgelemek.  

2-Okul sporlarında  (Genç) Türkiye Şampiyonu ilk 3 dereceyi yapmak. (2011 ve 

sonrası sezonlarında oynadığını federasyon onayı ile belgelemek) 

50        Ön Şart:  3 yıl futbol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Okul sporları (Yıldız-Genç) Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak. 

( 2011 ve sonrası sezonlarında oynadığını federasyon onayı ile belgelemek) 

30   1- Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl futbol oynamış olmak(Gençlik 

Hizmetleri Spor Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı 

belgeler). 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN VOLEYBOL 

 

 

100 

       Ön Şart:  5 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Büyük, Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak (2011 yılı ve sonrası 

Voleybol Federasyonundan onaylı belgeler ) 

2-Voleybol Süper liginde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında 

toplam 5 maç oynadığını belgelemek)  

3-Plaj Voleybolunda Milli olmak (2011 yılı ve sonrası Voleybol 

Federasyonundan onaylı belgeler) 

  ( Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz.) 

 

 

90 

       Ön Şart:  4 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek. 

1- 2. ligde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında toplam 5 maç 

oynadığını belgelemek) 

2-Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş 

olmak. (Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Voleybol Federasyonundan onaylı 

belgeler) 

  3-Türkiye Plaj Voleybol liginde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası 

sezonlarında toplam 5 maç oynadığını belgelemek) 

   (Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 

 

70 

        Ön Şart:  3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Kulüpler Türkiye Şampiyonalarında Genç, Yıldız kategorisinde ilk 3 dereceye 

girmiş olmak. (2011 ve sonrası Voleybol Federasyonundan onaylı belgeler) 

2- 3. ligde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında toplam 5 maç 

oynadığını belgelemek) 

3-Gençler Voleybol liginde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında 

toplam 5 maç oynadığını belgelemek) 

 4-Okul takımlarında Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak.  (2011 

yılı ve sonrası sezonlarında toplam 3 maç oynadığını belgelemek)  

   (Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 

50 

         Ön Şart:  3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek. 

1-Türkiye Bölgesel liginde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında 

toplam 5 maç oynadığını belgelemek)  

2- Altyapı liglerinde oynamış olmak. (2011 yılı ve sonrası sezonlarında en az 3 

maç oynadığını belgelemek) 

  (Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

30             Ön Şart:   3 yıl voleybol lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl oynamış olmak(Gençlik Hizmetleri Spor 

Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler). 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN  BASKETBOL 

 

100 

    Ön Şart:  5 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Milli olmak ( Belgenin aslı ve fotokopisi - 2011 yılı ve sonrası alınan belgeler geçerlidir) 

2-Erkekler Süper Ligi – Kadınlar Basketbol Ligi (2015-2016 sezonu öncesi için 1. Lig) oynamak. 

 (2011 ve sonrası sezonları içerisinde en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde 

oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

  3- Erkekler 1. liginde (2015-2016 sezonu öncesi için 2. Lig) oynamak(2011 ve sonrası sezonları 

içerisinde en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

 

 

 

 

 

90 

    Ön Şart:  4 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Kadınlar 1. liginde (2015-2016 sezonu öncesi için 2. Lig) oynamak. 

 (2011 ve sonrası sezonları içerisinde en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde 

oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

2- 2015-2016 sezonunda Erkekler 2. Liginde oynamak (en az 5 maç oynadığını belgelemek. 

Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

  3- 2015-2016 sezonunda Kadınlar 2. Ligi 8’li finallerinde oynamak (En az 3 maç oynadığını 

belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

  4-  Erkekler Bölgesel lig veya 3. Lig finallerinde oynamak. ( 2011 ve sonrası sezonlarının en az 

birinde 3 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

  5- Okullar gençler ve yıldızlar kategorisi Türkiye Şampiyonasında ilk 3 içerisinde yer almak. (2011 ve 

sonrası sezonları içerisinde takım kadrosunda olduğunu belgelemek) 

  6- Kulüp gençler müsabakalarında Türkiye Finallerinde oynamak (2011 ve sonrası en az 3 maç oyuna 

girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 

 

 

 

70 

    Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- 3. Ligde oynamak. (2012-2015 sezonlarından en az birinde 5 maç oynadığını belgelemek. 

Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

2- 2015-2016 sezonunda Kadınlar Basketbol 2. Liginde oynamak (en az 5 maç oyuna girdiğini 

belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

  3- Erkekler Bölgesel liginde 2 sezon oynamak (2011 ve sonrası sezonları arasındaki 2 sezonda ve 

her sezon için en az 5 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

  4- Okul müsabakalarında Türkiye Şampiyonalarında oynamak. (2011 ve sonrası sezonları içerisinde 

en az birinde 3 maç oynadığını belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

5- Kulüp müsabakalarında Türkiye Yarı Finallerinde oynamak (2011 ve sonrası en az 3 maç oyuna 

girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

 

 

 

50 

      Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Kadın ve Erkekler Bölgesel liginde en az 1 sezon oynamak. (2011 ve sonrası en az 3 maç takım 

kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

2 Kulüpler Bölge Şampiyonasında oynamak. (2011 ve sonrası sezonları içerisinde en az 3 maç takım 

kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği görülmeyenler 

değerlendirmeye alınmaz) 

3- Anadolu Şampiyonası finallerinde oynamak. ( 2011 ve sonrası sezonları içerisinde en az birinde 3 

maç takım kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek Müsabaka cetvelinde oyuna girdiği 

görülmeyenler değerlendirmeye alınmaz) 

30   Ön Şart:  3 yıl lisanslı basketbolcu olduğunu belgelemek. 

1- Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl basketbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi(Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü veya Sicil 

Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler). 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN ATLETİZM 

 

 

100 

     Ön Şart:  5 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek 

1- A ve B Kategorisi Millilik belgesi sahibi olmak. (Belgenin aslı  - 2011 yılı ve sonrası 

alınan belgeler geçerlidir) 

2- 2013–2016 yılları arasında; IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası 

yarışmada 900 ve üzeri puan alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm 

Federasyonunun veya IAAF resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında 

Türkiye Atletim Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin 

aslı getirilmesi zorunludur.) 

3- 2013–2016 yılları arasında;  Büyükler- Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası 

Kros Liginde ferdi olarak ilk 5’de yer almak (Başvuru esnasında Türkiye Atletim 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslı getirilmesi 

zorunludur) 

 

 

90 

      Ön Şart:  4 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

1- C Kategorisi Millilik belgesi (2011 yılı ve sonrası en az 5 ülkenin katıldığı 

yarışmalarda alınan millilik belgesi geçerlidir. Belgenin aslı  ) 

2- 2013–2016 yılları arasında; IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası 

yarışmada 899–850 arası puan alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm 

Federasyonunun veya IAAF resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında 

Türkiye Atletim Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin 

aslı getirilmesi zorunludur.) 

3- 2013–2016 yılları arasında;  Büyükler - Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası 

Kros Liginde ferdi olarak ilk 8’de yer almak (Başvuru esnasında Türkiye Atletim 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslı getirilmesi 

zorunludur) 

 

 

70 

    Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

1- 2013–2016 yılları arasında; IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası 

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

Federasyonunun veya IAAF resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında 

Türkiye Atletim Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin 

aslı getirilmesi zorunludur.) 

2-2013–2016 yılları arasında;  Büyükler-Gençler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler Arası 

Kros Liginde ferdi olarak ilk 10’da yer almak (Başvuru esnasında Türkiye Atletim 

Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin aslı getirilmesi 

zorunludur) 

 

50 

    Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

1-2013–2016 yılları arasında;  IAAF Puan cetveline göre Ulusal veya Uluslararası 

yarışmada 749–700 arası puan alabilecek dereceyi yapmış olmak (Yarışmaların Atletizm 

Federasyonunun veya IAAF resmi yarış takviminde yer alması gerekir. Başvuru esnasında 

Türkiye Atletim Federasyonu tarafından onaylı yarışma derecelerini gösteren belgenin 

aslı getirilmesi zorunludur) 

 

30 

     Ön Şart:  3 yıl atletizm lisansı olduğunu belgelemek. 

1- Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl atletizm yapmış olmak. Gençlik Hizmetleri Spor 

İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi (Gençlik Hizmetleri Spor Şube 

Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler). 

 

 
IAAF PUAN CETVELİNE AŞAĞIDA VERİLEN LINKTEN ULAŞILABİLİR. 

http://besyo.gop.edu.tr/birimFormlar.aspx?dilId=1&birimlerId=14&menuKod=form 

http://besyo.gop.edu.tr/birimFormlar.aspx?dilId=1&birimlerId=14&menuKod=form
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

PUAN YÜZME  

 

100 

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

Avrupa Şampiyonalarında ilk 10’a girmek. (2011 ve sonrası yapılan yarışmalar. 

Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi. 

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

Uluslararası su oyunları Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonası ilk 

3’e girmiş olmak. 

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

Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonası ilk 3’e girmiş olmak 

 

 

90 

         Ön Şart:  4 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Büyükler ve Gençler Balkan Şampiyonasında ilk 8’e girmek Akdeniz 

Oyunlarında ve İslam Oyunlarında ilk 8’e girmek, Büyükler ve Gençler 

kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmek. (2011 ve sonrası yapılan 

yarışmalar. Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi) 

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

Uluslararası su oyunları Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonası ilk 

10’e girmiş olmak. 

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

Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonası ilk 10’e girmiş olmak 

 

 

70 

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

Anadolu kupası yarışmalarında ilk 3’e girmek, Okullar arası Türkiye 

şampiyonasında ilk 3’e girmek. (2011 ve sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme 

Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi) 

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

Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 

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

Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 

 

50 

         Ön Şart:  3 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 

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

Yüzme yarışmalarında ilk 8’e girmek. (2011 ve sonrası yapılan yarışmalar. 

Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi) 

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

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 

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

Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 

30   Ön Şart:  3 yıl yüzme lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Yüzme, Paletli Yüzme ve Su topunda Okul takımları ve Kulüpler arası 

müsabakalarda en az 3 yıl lisanslı olarak müsabakalara katılmak 

2-.Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüklerince düzenlenen yarışmalar ile Okul arası İl 

yarışmalarında ilk 3 dereceye girmek (Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü 

veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler). 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN HENTBOL 

 

 

100 

       Ön Şart:  5 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek 
1-U17 –U20 ve A Milli takımlarında milli olmak. 

2-THF 2011 ve sonrası sezonları Bayanlar ve Erkekler Süper Liginde 5 

müsabakada süre aldığını belgelemek  

3-Liseler arası Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında oynadığını federasyon onayı 

ile belgelemek.  

(2011 ve sonrası sezonlarında en az birinde 5 maç oynadığını belgelemek)  

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

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

değerlendirmeye alınmaz.) 

 

90 

      Ön Şart:  4 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek. 
 1-THF Bayanlar-Erkekler 1.liginde 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında en az 

5 müsabaka süre aldığını belgelemek  

 2-THF 2012-2013 sezonu statüsüne göre Erkekler Hentbol 1.ligi A Klasmanında 

5 müsabakada süre aldığını belgelemek. (Müsabaka cetveli üzerinde adayın aktif 

olduğunu görebilmek için, cezalarını, gollerini vb. durumlar belirtilmiş olmalıdır. 

Bu tür hareketliliği olmayan aday değerlendirmeye alınmaz.) 

 

 

70 

      Ön Şart:  3 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek.  
1-THF Bayanlar-Erkekler 2015 - 2016 lig statüsüne göre 2.lig de 5 müsabaka 

süre aldığını belgelemek  

2-THF 2014-2015 1-Lig Erkek Hentbol B Klasmanı 5 müsabakada süre aldığını 

belgelemek. 

3-THF 2014-2015 sezonundaki Süper Gençler Liginde ismi geçen takımlarda 5 

müsabaka süre almak. 

4-THF 2014-2015 sezonunda Gençler Ligi takımlarında 5 müsabakada süre 

almak  

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

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

değerlendirmeye alınmaz.) 

 

50 

      Ön Şart:  3 yıl hentbol lisansı olduğunu belgelemek.  
1-THF 2014-2015 / 2015-2016 sezonlarında Kulüpler ve bölgesel yerel liglerinde 

büyükler ve gençler statüsünde toplamda 5 müsabaka oynamak ve belgelemek. 

2-Okul sporları olarak Türkiye finallerinde oynadığını belgelemek.  

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

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

değerlendirmeye alınmaz.) 

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

Hizmetleri Spor Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı 

belgeler) 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN GÜREŞ 

 

100 

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

hakkındaki yönetmeliğinde yer alan A ve B Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2011 

ve sonrasındaki müsabakalar). 

2-Türkiye Süper Liginde takım halinde katılmış olmak. (2011 yılı ve sonrasında en az 

3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

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

Büyükler, Ümitler kategorisinde ilk 3 e girmiş olmak. (2011 yılı ve sonrasında, 

Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı 

belgeler) 

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

(2011 yılı ve sonrasında, Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 

 

90 

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

yönetmeliğinde yer alan C Milli Sporcu Belgesine sahip olmak ve en az 5 ülkenin katıldığı 

müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar) 

2-Türkiye 1. Güreş Ligi müsabakalarında takım olarak katılmış olmak. (2011 yılı ve 

sonrasında en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

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

girmiş olmak (2011 ve sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 

70 

          Ön Şart:  3 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1-Türkiye 2. Güreş Ligi müsabakalarında takım olarak katılmış olmak (2011 yılı ve 

sonrasında en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek) (Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

2-Okullar arası müsabakalarda ferdi veya takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e 

girmiş olmak. (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar). 

3-Güreş Federasyonunun düzenlediği Bölgesel Grup Müsabakalarında Büyükler, 

Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki 

müsabakalar Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak 

onaylı belgeler) 

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

5’e girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

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

3’e girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 

50 

          Ön Şart:  3 yıl güreş lisansı olduğunu belgelemek. 
1-2. Lige Yükselme Gruplarında takım olarak katılmış olmak. (2011 yılı ve sonrasında 

en az 3 müsabakaya katıldığını belgelemek, Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler)  

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

(2011 ve sonrasındaki müsabakalar, Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

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

3’e girmiş olmak. (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

30 1-Okul, Kulüp ve ferdi olarak en az 3 yıl güreş yapmış olmak. . (Gençlik Hizmetleri Spor 

Şube Müdürü veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 
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(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

 

Puan  

DİĞER BRANŞLAR 

(Cimnastik- Masa Tenisi- Boks- Badminton- Taekwondo- Karate-  

Kıck Boks-Halk Oyunları-Judo- Halter- Tenis- Okçuluk)  

 

 

100 

           Ön Şart:  5 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek. 

1-İlgili Federasyon’dan alınan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü 

ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre 

(Büyükler, Gençler, Yıldızlar). A ve B sınıf Milli Sporcu Belgesine sahip 

olmak. 

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

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

belgelemek (Federasyon onayı ile 2011 yılı ve sonrası). 

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

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye 1.’si olmak (2011 

yılı ve sonrasındaki müsabakalar Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 

 

 

90 

         Ön Şart:  4 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

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

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

(Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı 

belgeler-2011 yılı ve sonrası). 

2- İlgili Federasyon tarafından düzenlenen Ferdi veya Takım halinde düzenlenen 

1.lig müsabakalarında en az 5 müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek (2011 yılı ve sonrasındaki müsabakalar Federasyon ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

3- İlgili Federasyondan alınan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Spor Bakanlığı 

tarafından onaylanmış ve katıldıkları yarışma türüne göre (Büyükler, Gençler, 

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

ilk 3 dereceye girmiş olmak. 

 

 

 

70 

           Ön Şart:  3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1-İlgili federasyon tarafından düzenlenen ferdi veya takım halinde kulüpler veya 

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası Grup 

müsabakalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki 

müsabakalar Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 

alınacak onaylı belgeler) 

2-Ulusal ligi ferdi veya takım halinde olan branşlarda 2. lig 3.lig ve amatör ligde 

5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek (2011 yılı ve 

sonrasındaki müsabakalar Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 

 

 

50 

          Ön Şart:  3 yıl başvurduğu branşta lisanslı olduğunu belgelemek 

1-İlgili Federasyon tarafından düzenlenen ferdi ve kulüpler terfi ligi 

müsabakalarında en az 5 müsabakaya katıldığını belgelemek. (Federasyon ve 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler-2011 

yılı ve sonrası). 

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

okullar arası büyükler, gençler, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası İl 

Müsabakalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2011 yılı ve sonrasındaki 

müsabakalar Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 

alınacak onaylı belgeler) 

30 1-İlgili branşta en az 3 yıl lisanslı olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü 

veya Sicil Lisans Şube Müdürlüğünden onaylı belgeler) 
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 L.GENEL KURALLAR 

 

Madde 16: 

  

1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için başvuru yapan tüm adaylar, özel yetenek 

giriş kılavuzunu okumuş ve kılavuzda yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

2) Özel yetenek başvurusu esnasında sahte evrak veren ve yalan beyanda bulunan 

adayların belgeleri değerlendirmeye alınmaz. Belgelerinde sahte evrak veya beyanda 

bulunan adayların sehven kayıtları yapılmış olsa dahi tespit edildikleri anda okulla 

ilişikleri kesilir.  

3) Kurallara aykırı davranışta bulunan, düzeni bozan, değerlendirme komisyonuna sözlü 

veya fiili saldırıda bulunan, uyarılara uymayanların adaylarla ilgili tutanak tutulur ve 

adayın başvurusu geçersiz sayılır. 

4) Özel yetenek başvuru sonuçları genel kontroller yapıldıktan sonra üniversitemiz 

internet (www.besyo.gop.edu.tr ) sitesinden yayınlanacaktır. 

5) Puanların ilanını müteakiben ilk 3 mesai günü içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate 

alınmaz. 

6)  İtiraz yapacak aday Değerlendirme Komisyonu’na, durumunu anlatan bir dilekçe ve 

ilgili banka hesabına (Ziraat Bankası Tokat Merkez Şubesi 50584136 IBAN: 

TR41000100023950584136) yüz (100,00) TL yatırarak dekontu ile başvuracaktır.     

7) Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. İtiraz ile ilgili 

yatırılan ücretler iade edilmez. 

8) Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler. Başka bir adayın puanına itiraz 

etme hakları yoktur. 

      9)  Özel Yetenek Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından 

           İbraz edilen belgelerle ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden incelenmesini talep  

           edebilir. 

 

Madde 17:  

 

Özel Yetenek Değerlendirme sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların 

kayıt işlemleri; 

 

  1- Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:  

01-02 Eylül 2016, 08.00-17.00 saatleri arasındadır. 

 

       1-Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt 

Tarihleri: 

 

1. Yedek liste 05-06 Eylül 2016, 08.00-17.00 saatleri arası, 

2. Yedek liste 07-08 Eylül 2016, 08.00-17.00 saatleri arası, 

3. Yedek liste 09-19 Eylül 2016, 08.00-17.00 saatleri arası, 

4. Yedek liste 20-21 Eylül 2016, 08.00-17.00 saatleri arası, 

 

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

sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ilan panosunda duyuru yapılacaktır.  

 

      

http://www.besyo.gop.edu.tr/
http://www.gop.edu.tr/
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   1-Kesin kayıt için gerekli belgeler: 

 

a. Adayın, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet 

belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). 

b. Nüfus cüzdanının, dosya kâğıdının bir yüzüne arkalı önlü çekilmiş fotokopisi (Noter 

veya muhtarlık onayı gerekmemektedir). 

c. 4 adet 4,5 x 6 cm. ebatlarında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde ve önden 

çekilmiş; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır). 

d. 29 yaşından büyük adayların (erkek) askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum 

Belgesi.  

e. YGS sonuç belgesinin aslı. 

       f. Sağlık durumu beyanname dilekçesi 

 

 Önemli Not:  

1-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, kayıttan önce Öğrenci İşleri Daire     

   Başkanlığı’ndan “Öğrenci Bilgi Dosyası”nı almaları gerekmektedir. 

2-Süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunmayan adayların kaydı yapılmaz ve 

bu adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

 

 

M. YÜRÜRLÜK 

 

Madde  18: 

 

 Özel Yetenek Başvuru Kılavuzunda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi 

Değerlendirme Komisyonu’na aittir. 

 

Madde  19: 

Bu Giriş Kılavuzu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer 

ve yürütülür.  

 

 

Madde 20: 

Bu Giriş Kılavuzu hükümleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
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EK 1 

 

 

 

 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne 

                                                                                                                          Tokat 

 

Yüksekokulunuzun 2016 2017 Eğitim Öğretim yılı için Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Giriş Klavuzunda  yer alan aşağıda belirtmiş olduğum bölüm/ bölümlerden 

başvuruda bulunmak istiyorum. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek  Giriş  Kılavuzunu okudum ve bu 

klavuzda geçen tüm şartları kabul ediyorum.  

 

Gereğini arz ederim. 

 

 

 

 
                                                                                                                       Tarih : 

 

                                                                                                                      Adı Soyadı 
                                                                                                                      T.C No 

 

                                                                                                                        İmza  

 

BÖLÜMLER 

 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Öğretim 

 

Bölüm tercihlerinizi tercih sırasına göre yazınız. 

1.    …………………………………… 

2.    …....……………………………… 

3.    …………………………………… 

 

Branş ;……………………… 

 

 

Adres:  

 

 

Ev Telefon:………………………… Cep Telefonu:………………………….. 

 

 

 


