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Sevgili Gençlerimiz,  

Beden Eğitimi ve Spor, fiziksel ve zihinsel 

sağlığın teminatıdır ve sadece fiziki güç ile 

yapılan bir etkinlik değildir. Etik kurallara 

bağlı kalarak aklın ve bilimin en üst 

düzeyde kullanılmasını gerektirir. Bu 

nedenle, beden eğitimi ve spor dalındaki 

eğitim ve hizmetler, alanında eğitim almış 

uzmanlarca verilmelidir. Ülkemizde gereksinim duyulan uzmanların yetiştirildiği 

kurumların başında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları gelmektedir.  

 Üniversitemize bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulu’nun 

03.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne ilk 

öğrencilerini alan yüksekokulumuzun misyonu (özgörev),  evrensel bilgi üreterek, toplum 

ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek 

ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır. 

Misyonumuz ışığında yüksekokulumuzun vizyonu (özgörüş), değişen ve gelişen bir 

üniversite olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine açık bir 

eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.   

 Yüksekokulumuz özel yetenek sınavlarında insan etkisine imkan vermeyen, 

elektronik ölçümlerin yapıldığı sporcu özgeçmişine dayalı sınav sistemleri tercih 

edilmiştir. Bu amaçla şeffaf bir sınav yapılacağından kuşkunuz olmasın. Özel yetenek 

sınavlarına yönelik hazırlanan bu kılavuz sizlere sınavın tüm aşamalarında rehber 

olacaktır.  

 Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizlere sınavlarda ve yaşamınızda başarılar 

dilerim.  

Prof.Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ 

                REKTÖR  
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1. GENEL BİLGİLER 

Sporun fert ve toplum yaşamında tartışmasız büyük önemi vardır. Yapılış amacı 

olarak spor;  

- Yarışma  

- Toplum Sağlığı  

- Rehabilitasyon  

- Eğitim öğretim, düşünceleriyle her yaşta ve cinsiyet fark etmeksizin günlük yaşama 

girmiştir.  

Özellikle endüstri ve teknolojinin gelişimiyle hareket sahası daralan insanları 

amatör, profesyonel fark etmeksizin sağlıklı yaşama sevk eden spor bilimi felsefesi 

tartışmasız sağlıklı mutlu toplumların oluşmasının düzenlenmesinde en büyük görevleri 

üstlenmektedir. Okulumuzun da kendi misyon ve hedefleri çerçevesinde zaman 

içerisinde açılacak yeni bölümler ile Ülkemiz sporuna ve sporcu insan kaynağına katkı 

sağlayacaktır. Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği 4 yıllık lisans eğitimi ile Antrenörlük Eğitimi 4 Yıllık Lisans eğitimi 

verecektir. Bölümlerimizin kısa tanıtımı aşağıda sunulmuştur.  

 

1.1.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Pedagojik formasyon donanımlı öğretmen adayı öğrencilerimizin, sporun bilimsel 

ve sosyal yönlerini daha geniş kitlelere tanıtarak, sevdirerek sağlıklı kitleler oluşmasına 

yardımcı olacağını düşünüyoruz. Eğitim bilgi ve teknoloji yardımıyla sporda gerçek yerini 

eminim daha iyi ve daha anlamlı bulacaktır. Tüm bilim dallarıyla ilişkisi olan yegâne alan, 

spor bilimidir. Zira insanı ilgilendiren tüm alanlar spor bilimini ilgilendirir. Adıyaman 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi öğretmenleri 

yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak hazırlamıştır. 

 

1.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı; Alan ve spor branşlarına göre 

çağdaş ve nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Programın amacı, takım sporları ve bireysel 

spor dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem 

veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini ilke edinmiş, üst düzeyde performans için 



 

 

 
4 

multidsipliner çalışabilen, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, her 

yaştan sporcuyu antrene edebilen niteliklere sahip olmasıdır.  

Antrenörler,  spordaki gelişmelere katkıda bulunabilmesi için genel kültür, spor 

alan bilgisi çerçevesinde, hareket ve antrenman, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal 

alanlar konuları ile antrenörlük meslek bilgisi bağlamında bilgi, beceri ve tutuma sahip 

olması gerekir. Bu alanlarda yer alan ders ya da ders gruplarının antrenörler kazandırdığı 

nitelikler, Türkçe’yi iyi bilen ve konuşan, bilgisayar kullanan, yabancı dil bilen, çevresi ile 

iletişim kurup imkan ve kaynaklardan yararlanabilen, sporun tanımı ve tarihsel gelişimini 

bilen, spor ile ilgili araştırmaları izleyen ve değerlendiren, insan hareketlerini analiz 

edebilen, spor mevzuatını bilen, çevreye karşı tutarlı davranan, güvenilir, disiplinli, 

toplumun spordan beklenti ve ihtiyaçlarını bilme şeklinde özetlenebilir. Bu alanda, 

Üniversitelerin Antrenörlük bölümleri alandaki ihtiyaçları karşılayacak önemli bir kaynak 

olmuştur. Görüldüğü gibi Antrenörlük kendi içinde ihtisaslaşmayı gerektiren spor alanları, 

çeşitli görev ve sorumlulukları ve bunları gerçekleştirecek bilgi ve becerileri 

kapsamaktadır. Yine Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

bünyesinde kurulan Antrenörlük Eğitimi Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosuyla en iyi 

antrenörleri yetiştirmeye adaydır. Tüm hedef normlarını bu istikamete yönelik olarak 

hazırlamıştır. 
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 2. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ 

 

Başvuru Tarihi ve Yeri  

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 01-Ağustos- 11 Ağustos 2017 tarihleri 

arasında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası  

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  üzerinden on-line olarak yapılacaktır. 

 

Önkayıt Şartları 

 2.2.1. Başvuru Koşulları 

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin tarihlerde mezuniyet 

belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder) 

3. 2017 YGS sınavında puan türlerinden herhangi birinden (YGS1, YGS2, YGS3, YGS4, 

YGS5, YGS6) en az 150.00 puan almış olmak.(Milli Sporcular için en az 7 ülkenin katıldığı 

organizasyon belgesini ibraz etmiş olmak).  

4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya 

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak. 

5.  Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik 

eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil 

edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi 

olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, 

görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir 

hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.) 

6. 2017 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler.  

7. 2016 ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Sınavsız 

geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 

2015 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 
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İstenecek Belgeler 

1. Başvuru Formu (2 adet) (Web Üzerinden on-line başvuru tamamlandıktan sonra, 

bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday 

tarafından imzalanacak olan başvuru formu), 

2. Lise Diploması ya da Fotokopisi (mezun olunan okul müdürlüğü veya noter 

tarafından onaylı, Aslı ibraz edildiğinde fotokopisi kabul edilir), 

3. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı), 

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5. 2017 Yılına ait YGS Sonuç Belgesi Fotokopisi, 

6. Spor alan/kod mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun 

olunan okul müdürlüğü tarafından onaylı), 

7. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu 

tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı, 

8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif 

faaliyetlerde yer alan belgeleri ilgili Federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü 

(SGM) tarafından onaylı olmalı ve bu belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur.  

Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu ADYÜ web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile 

birlikte ilan edilecektir). 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Önkayıt için istenen belgeler yukarıdaki sıralamaya göre mavi 

kapaklı dosya içerisinde Besyo evrak kabul bölümüne şahsen teslim 

edilecektir. Başvurular şahsen olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 

2.3. Öğrenci Kontenjanları 

 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 

aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.  

BÖLÜM ÖĞRENİM 

SÜRESİ 

KONTENJANLAR AÇIKLAMA 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

4 yıl 60 30 Erkek, 20 Kız, 

10 Milli Kontenjan 

Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 40 20 Erkek, 15 Kız, 5 Milli 

Kontenjan 

 

 Milli kontenjanın dolmaması halinde arta kalan kontenjan eşit olarak (kız-erkek) 

grubuna Sınav Komisyonu kararıyla aktarılabilir.  
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3. ON-LİNE SINAV BAŞVURU SİSTEMİ 

a. Online başvuru sayfasından (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) Başvuru butonu 

seçilerek başvuru sistemine giriş yapılır On-line sistem ile ilgili tüm görsel materyal ve 

kılavuzlar ilgili adreste çevirim içi kılavuz linki tıklanarak da görsel olarak tarif 

edilmektedir.  
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4. SINAV BİLGİLENDİRMESİ 

 4.1. Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları 

• Web Üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları 

ve kendilerine ait ıslak imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 11 

Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) Adıyaman Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü adresine elden ya da vekalet yoluyla şahsen 

ulaştırmak zorundadır. 

• Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, yaşanacak 

gecikmelerden yüksekokulumuz sorumlu değildir. 

• Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 

Kurulunun kararı uyarınca adayların “YGS puanı”,“Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”,Özel 

Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) [“Sporcu Özgeçmişi Puanı(SÖP) ve Beceri-Koordinasyon 

Parkuru Puanı (BKP)”] değerlendirmeye esas alınacaktır.  

• Sporcu Özgeçmişi puanının % 75’i ile Beceri-Koordinasyon parkuru puanının % 

25’inin toplamı Özel Yetenek Sınav Puan’ını (ÖYSP) belirleyecektir.  

• 14-16 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak olan Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına 

önce kadın adaylar alınacaktır. Kadın adaylar 14 Ağustos’ta, erkek adaylar ise 14-16 

Ağustos tarihlerinde saat 09.00’da Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına girecektir. 

Erkek adaylar online başvuru sırasına göre iki güne yayılarak adayların sınava girecekleri 

gün belirlenecektir.  

• Adaylar Tablo 4,5’de belirtildiği üzere Beceri-Koordinasyon Parkurunda elde ettikleri 

derecelere karşılık gelen puan ile Sporcu Özgeçmişinden aldıkları puanın birlikte 

hesaplanması sonucu Özel Yetenek Sınav Puanı kesinleşecektir.  

• Aday yaptığı spor branşında tabloda karşılığı bulunan sporcu özgeçmişi puanını online 

başvuru sistemi ile kendileri seçerek kaydetmektedir. Adayın beyanı ve gönderdiği sporcu 

özgeçmişi belgesi sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı doğru ise 

onaylandıktan sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir.  

• Adayların Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına giriş sıralaması online sistem üzerinden 

verilen sıra numarası esas alınarak belirlenecektir. Aday göğüs numaraları evrak teslimi 

sırasında adaya teslim edilecektir.   

• Adaylar Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına 10 ‘ar kişilik gruplar halinde alınacaktır. 

Aday ilk sınava girme hakkında grubunun sonuna yetişemezse sınav hakkını 

kaybedecektir.  

• Kadın, erkek ve milli sporcu adayların kontenjan dağılımı kendi içerisinde 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  
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• 2017 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir Yükseköğretim programına 

kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

• 2016 ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya Özel yetenek sınav sonucu bir örgün yükseköğretim 

programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya 

düşürülecektir. Bu kural açıköğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Ancak 

sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjanı bulunmayan 

programlarına 2016 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

• Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili 

detaylı bilgi ve değerlendirmelere üniversitemiz web sayfasından yayınlanacak “Sınav 

Kılavuzu’ndan” ulaşabileceklerdir. Sınav kılavuzunu 11 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 

yüksekokulumuz web sayfasından indirebilirler. 

• Sınav başvurusu ve kesin kayıt sırasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin 

doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık, Spor Federasyonları, 

ÖSYM, GHSİM, SGM v.s) aracılığı ile özenle araştırılacaktır.  

• Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği 

takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç 

duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlem başlatılacaktır.  

• 2017-2018 eğitim öğretim yılı Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü YGS, 

ortaöğretim Başarı Puanı, Özel yetenek Koordinasyon Parkuru Puanı ve Spor Özgeçmiş 

Puanları dikkate alınarak adayların yerleştirme işlemleri (Asil ve Yedek) 18 Ağustos 2017 

Cuma günü üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.  

• Özel yetenek sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek 

sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir.  

• Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. 

Yüksekokul Sınav Komisyonu gerektiğinde sınav başvuru tarih, yer ve saatinde değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Yüksekokul web sitesi aracılığıyla adaylara 

duyurulur. Bu esaslar, Senatonun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Adıyaman 

Üniversitesi Rektörlüğü adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 

yürütülür. 
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4.2. Önemli Tarihler  

İnternet Üzerinden Başvuru 01 Ağustos-11 Ağustos 2017 saat 17:00’ye 

kadar 

Evrak Teslimi Son Gün 

(BESYO Kayıt Bürosu) 

11 Ağustos  2017 Cuma saat 17:00’ye kadar. 

Koordinasyon Beceri Testi 14 Ağustos-16 Ağustos 2017 (Adıyaman 

Üniversitesi Kapalı Spor salonu) 

İtirazların Değerlendirilmesi 18 Ağustos 2017 Cuma saat 17:00’ye kadar 

eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. 

Sınav komisyonu toplanarak itirazları karara 

bağlar, adaylara bildirir.  

Sonuçların İlanı 18 Ağustos 2017 Cuma Günü Adayların 

Yerleştirme puanlarına göre (YP) asil ve yedek 

listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın 

sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel 

liste olarak açıklanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
12 

4.2. Özel Yetenek Koordinasyon Parkuru 
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Not: Parkurda her adaya 2 hak verilecektir, adayın 2 deneme sonundaki en iyi derecesi 

dikkate alınarak puanı hesaplanacaktır.  

Uyarı: Her istasyona ait kurallar sınav sabahı adaylara uygulamalı olarak anlatılacaktır. 

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU AÇIKLAMALARI 

1.İstasyon(Öne Düz Takla): Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra başlama çizgisinde fotosel 

arasından geçerek zamanı başlatır. Uzunluğu 2 metre, genişliği 1 metre olan jimnastik minderi 

üzerinde öne doğru düz takla atar.  

İhlaller:  

Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmeli, vücudun herhangi bir bölgesi 

minderin sağ veya sol tarafından dışarıya taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli tarafından 

TEKRAR komutu ile uyarılarak adaydan hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar etmediği takdirde 

adayın parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.  

2.İstasyon(Denge Aleti): Aday 5 ayrı bölgeden oluşan denge aletinin 1.(ilk) ve 5. (son) 

bölgelerine basmak şartı ile denge aletini boydan boya yürüyerek veya koşarak geçer. Denge 

aletinin yerden yüksekliği kadınlarda 55cm, erkeklerde 70 cm olacaktır.  

İhlaller:  

Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden önce dengeden 

düşen veya inen aday, düştüğü numaralı bölgeden tekrar denge aletine çıkarak devam etmek 

zorundadır. Aksi halde parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.  

3. İstasyon(Üstten- Alttan Engel Geçişi): Adayın 3’ü üstten ve 2’si alttan olmak üzere toplam 5 

engeli geçmek zorundadır. Üstten engelin yüksekliği 50 cm, alttan engelin yüksekliği ise 110 

cm’dir.  

İhlaller:  

Aday yere ve üste sabitlenmiş olan slalom çubuklarını kırması veya devirmesi durumunda adayın 

parkur derecesi geçirsiz sayılacaktır.  

4.İstasyon (Sağlık Toplarının Taşınması): Aday 3 bölmeden oluşan kasadan sağlık toplarını 

diğer kasaya taşır.  

İhlaller:  

Topları taşırken düşüren aday topu bulunduğu yerden alıp kasaya yerleştirmek zorundadır. Topu 

bırakırken top kasadan çıkarsa aday topu yeniden alıp kasaya yerleştirmek zorundadır, eğer 

aday topları kasaya koymadan parkura devam ederse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.  

5.İstasyon(Düz Slalom Koşusu): Aday 6 slalom çubuğunun arasından geçmek zorundadır. 

Aday slalom çubuklarının sol tarafından koşuya başlayacaktır.  

İhlaller:  

Slalom çubukları yere sabitlenmiştir buna rağmen çubukları düşüren adayın parkur derecesi 

geçersiz sayılacaktır. Aday slalom koşusuna yanlış taraftan başlarsa durdurulup doğru yerden 
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girmesi için görevli tarafından uyarılacaktır. Aday uyarıyı dikkate almadığı takdirde parkur 

derecesi geçersiz sayılacaktır. 

6.İstasyon (Labirent Koşusu): Aday toplamda 50 metre uzunluğunda olan labirentin tamamını 

koşarak tamamlar.  

İhlaller:  

Adayın kulvarların dışına çıkması veya kulvarları devirmesi durumunda parkur derecesi geçersiz 

sayılacaktır.  

7.İstasyon (Sıçrama Tahtası): Aday yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtasının sağında ve 

solunda belirlenmiş olan altı (6) bölgeye sıçrama tahtasının üzerinden sağa(1)-öne(2)-sola(3)-

öne(4)-sağa(5)- ve son olarak öne (6) sıçrama yaparak istasyonu bitirir. İstasyona giriş ve çıkışta 

tek ayak sıçrama yapılabilir geri kalan sıçramaların hepsi çift ayak olmak zorundadır.  

İhlaller:  

Aday sıçrama tahtasında hata yaparsa, hata yaptığı yerden devam etmek zorundadır. Aday 

sıçrama esnasında engel üzerine basarsa veya sıçramadan ( yürüyerek, tek ayak v.b. ) engel 

geçişi yaparsa, görevli tarafından uyarılmasına rağmen hatanın yapıldığı yerden tekrar istasyona 

devam etmezse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.  

*Adayın son istasyondan sonra bitiş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek süreyi durdurması 

gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel arasından geçerek durdurma işlemini 

tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye edilir.  

Tüm adaylara, Beceri-Koordinasyon Parkuru Sınavına girmeden önce SINAV GİRİŞ BELGESİ, 

sınavdan sonra SINAV SONUÇ BELGESİ teslim edilecektir. Sınav günü ve saatinde sınav 

yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil), ayrıca sınava 

alınmayacaktır.  

Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında Fair-play ve sportmenliğe aykırı davranışta bulunan, 

sınav komisyonu, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya filli saldırı, hakaret vb. durumlar 

sergileyen, sınav malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal etmeleri halinde, adaylar 

komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilirler. Ayrıca aday hakkında suç duyurusunda 

bulunulur. 

Önemli Not: Beceri Koordinasyon Testi Süre ve Puan dereceleri Beceri 

Koordinasyon sınavı öncesinde ilan edilecektir. 

Beceri Koordinasyon Testi;  

Tüm Adaylar için 14-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi 

Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Sınav Başlama saati 14 Ağustos 2017 

saat 09:00. 



 

 

 
15 

5. ÖZEL YETENEK SINAVLARI SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME 

TABLOLARI 

Futbol  Puanı 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir 

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak 

100 

 

Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak 

Türkiye Kupasında final oynamış olmak 

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli aday kadrosuna çağrılmış olmak 

U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak 

Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak 

Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 

U17, U18, U19 veya U20 Milli aday kadrosuna çağrılmış olmak 95 

Erkekler 1. Liginde lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 90 

U14, U15 veya U16 Milli olmak 90 

Ordu Milli olmak  80 

U14, U15 veya U16 Milli aday kadrosuna çağrılmış olmak 80 

Erkekler 2. Liginde oynamış olmak (En az 5 maç oynamış olmak) 80 

Erkekler 3. Liginde oynamış olmak (En az 5 maç oynamış olmak) 75 

Ünilig (Üniversiteler arası Futbol ) Müsabalarında Yarı Final ya da Finallere Katılmış olmak 70 

Erkekler U18 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi Türkiye Finallerinde oynamış olmak. 70 

Futsal branşında Türkiye Şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak ve en az 5 maç oynamış olmak 70 

Kızlar U17 Ligi Türkiye Şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak ve en az 5 maç oynamış olmak. 60 

Kadınlar 1. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 5 maç oynamış olmak. 60 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş ve en az 5 maç oynamış olmak. 60 

Kızlar U15, U16 veya U17 Liginde en az 5 maç oynamış olmak. 30 

Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde en az 5 maç oynamış olmak. 60 

Süper Lig veya 1. Ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl). 

En az 5 maç oynamış olmak. 

50 

2. Lig veya 3. Ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl). En az 5 

maç oynamış olmak 

50 

Amatör 1 veya 2. Ligde 6 yıl lisanslı sporcu ve 5 maç oynamış olmak 50 

Amatör 1 ve 2. veya Futsal Liglerinde 5 yıl lisanslı sporcu ve 5 maç oynamış olmak 40 

Amatör 1 ve 2. veya Futsal Liglerinde 4 yıl lisanslı sporcu ve 5 maç oynamış olmak 30 

Amatör 1 ve 2. veya Futsal Liglerinde 3 yıl lisanslı sporcu ve 5 maç oynamış olmak 25 

Amatör 1 ve 2. veya Futsal Liglerinde 2 yıl lisanslı sporcu ve 3 maç oynamış olmak 15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında en az 2 yıl lisanslı sporcu olmak  10 

   Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 

 

Not: Erkekler U (Ligleri) yaş diye tabir edilen ve Bölgesel Gençlik Geliştirme, Deplasmanlı Gençler,  Akademi 

veya Bölgesel Amatör Liglerinde oynayan adayların bu liglerde oynadıklarına dair en az 5 maç kadrosunu 

ibraz etmeleri durumunda amatör olarak oynadıkları yıl üzerinden alacakları puana 10 puan eklenir. 
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Basketbol, Voleybol, Hentbol Puan 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir 

A Milli olmak 100 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait en az 3 

maç oynamış olmak 

100 

B Milli olmak 100 

C Milli olmak 90 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ve iki farklı yıla ait üç maç oynamış 

olmak 

90 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde sporcu olmak ve iki farklı yıla ait üç maç oynamış olmak 85 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 80 

Ünilig (Üniversiteler arası Futbol ) Müsabakalarında Yarı Final ya da Finallere Katılmış olmak 80 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak en az 5 maç oynamış olmak 60 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 60 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  60 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 

 

 

ATLETİZM, CİMNASTİK, GÜREŞ,  BOKS, TAEKWANDO, KARATE, KAYAK, TENİS, 

YÜZME, JUDO, BADMİNTON, MASATENİSİ, HALTER,ESKRİM, OKÇULUK 

PUAN 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir  

A Milli olmak 100 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 100 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 100 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 100 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 95 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 95 

B milli olmak 95 

ISF Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 85 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 80 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

C milli olmak 60 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 
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ISF Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 60 

Yıldızlar kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 50 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 

 

BUZ HOKEYİ, PLAJ VOLEYBOLU, SU TOPU, TRİATLON PUAN 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir  

A Milli olmak 80 

Türkiye kupasında final oynamak 75 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 
maç oynamış olmak. 

70 

B milli olmak 70 

C Milli  olmak 65 

Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla 

ait 5 maç oynamış olmak 
60 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her 

yıla ait 5 maç oynamış olmak 
55 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 

maç oynamış olmak 
55 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 

maç oynamış olmak 
50 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 
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BİNİCİLİK, BİSİKLET, BUZ PATENİ, DAĞCILIK, KANO, KÜREK, MODERN PENTATLON, 

ORYANTİRİNG, SCUBA DİVİNG SÖRF, SU ALTI SPORLARI, YELKEN, BİLEK GÜREŞİ, 

HALKOYUNLARI, KİCKBOKS, AİKİDO, WUSHU, MUAY-THAİ, VÜCUT GELİŞTİRME VE 

FİTNESS 

PUAN 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir  

A Milli olmak 90 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 75 

Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 75 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 70 

B milli olmak 65 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 55 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

C milli olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 40 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 
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ATICILIK, BİLARDO, BOCCE BOWLİNG, DART, HAVA SPORLARI, MOTOR SPORLARI, 

SQUASH, SATRANÇ, RAFTİNG, SPORTİF TIRMANIŞ 

PUAN 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir  

A Milli olmak 90 

Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 90 

Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 85 

Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 80 

B milli olmak 75 

Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 75 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 65 

Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 65 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60 

C milli olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 55 

Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 55 

Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 45 

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 40 

Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 40 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 
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BEYZBOL, KRİKET, KORFBOL, KORUMALI FUTBOL, RUGBY, SOFTBOL, HOKEY PUAN 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2011 yılı ve sonrasına ait olması gereklidir  

A Milli olmak 80 

Türkiye kupasında final oynamak. Finallerde 3 maç oynamış olmak 80 

Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 maç 
oynamış olmak 

70 

Ümit milli olmak 70 

B milli olmak 70 

İkinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 maç oynamış olmak 50 

C Milli olmak 50 

ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak. 5 maç oynamış olmak 50 

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak. 5 maç oynamış olmak 50 

Üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak ve son üç yıl içerisinde her yıla ait 5 maç oynamış 
olmak 

40 

Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3’e girmiş olmak. 40 

5 yıl lisanslı sporcu olmak  40 

4 yıl lisanslı sporcu olmak  30 

3 yıl lisanslı sporcu olmak  25 

2 yıl lisanslı sporcu olmak  15 

Kulüplerde veya Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 5 

 

Önemli Not: Bütün tablolarda her yıla ait istenen belgelerin ilgili federasyonlar ve 

kurumlarca ıslak imza ile ibraz edilmesi gerekmektedir.   
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6. SPOR ÖZGEÇMİŞ TABLOLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

• Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu 

özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.  

• Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli 

değildir.  

Millilik Belgesi 

İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en 

az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi 

millilik kategorisi belirtilen) millilik belgesi. Belgenin aslı kabul edilir. 

Önemli NOT: Milli Sporcular spor özgeçmiş tablolarına ve beceri koordinasyon parkuru 

puanına göre kendi içerisinde değerlendirilecektir.   

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli 

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ile uluslararası müsabakalarda ulusal 

takımlarımızda yer alan sporcudan talep edenlere durumlarına uygun Milli Sporcu Belgesi 

verilmesi öngörülmektedir.  

Ancak bu yönetmelikle yeni bir uygulama başlatılmış, sporcuların katıldıkları yarışma 

türüne göre farklı sınıflarda Milli sporcu belgelerinin düzenlenmesi getirilmiştir.  

Madde 7- Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda fiilen yarışan sporcular katıldıkları 

yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanmaktadır. (A) 

sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen müsabakalara katılmak şarttır.  

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,  

2) Büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonları finalleri,  

3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonları finalleri,  

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve 

/veya Avrupa Kupaları finalleri (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen 

müsabakalara katılmak şarttır.  

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları finalleri,  

2) Büyükler kategorisinde yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında grup eleme müsabakaları,  

3) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisinde Dünya ve/veya 

Avrupa kupaları finalleri,  

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde Dünya ve /veya Avrupa kupaları finalleri,  

5) Üniversite oyunları,  
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6) Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik oyunları,  

7) Uluslararası üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya 

Şampiyonları,  

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonları,  

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya askeri oyunları ile Dünya ve 

Avrupa Şampiyonaları,  

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan ferdi branşlarda 

en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise, en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası 

yarışma veya turnuvalar (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli 

sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara 

katılmak şarttır. 

Sporcu Lisansı 

Sporcu lisansı GHSİM’ lüğü veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu 

(geçerlilik süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara 

katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GHSİM’lüğü veya özerk spor 

federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas 

alınır ve 2015- 2016 sezonunda ilk defa lisans çıkarmış sporcuların lisans belgeleri kabul 

edilmez, fakat lisanslı sporcu olarak değerlendirilir. 

Oynanan Ligi Belirten Belge 

Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve 

adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, 

bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM’ lükleri tarafından onaylı olmalıdır). 
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 Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz Şampiyonalarına Katılım Belgesi 

 SGM,  ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 

düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az 

federasyon genel sekreteri, TMOK sekreteri, SGM genel müdür yardımcısı tarafından imzalı). 

Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 ISF Dünya Şampiyonasına Katılım Belgesi 

ISF’u (International School Sport Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) 

tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair Okul 

Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul 

edilir.  

 Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi 

a. Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, 

yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon 

Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. 

b. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk 

spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile birlikte 

federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya noter ya 

da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

Futbol Branşından Başvuran Adaylar  

 Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye 

Futbol Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından, 

1. Bu liglerde oynadığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge, 

2. Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü. 

Okul Takımları kategorisinden başvuran adaylar için;  

1. Okul Futbol takımında oynadığına dair ilgili okul müdürü ve Beden Eğitimi Öğretmeni 

tarafından onaylı ve imzalı belge, 

2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve 

imzalı lisans belgesi. 

Belgelerin sadece aslı kabul edilir.   
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 7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

• BESYO On-line başvuru sistemi ( http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo ) ile 

alınacak bilgiler (YGS, OBP ve Spor Özgeçmiş Puanları) sınav verileri olarak 

kullanılacaktır. Yüksekokulumuz için özel olarak hazırlanmış olan BESYO online 

başvuru ve yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında 

değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. 

• Sporcu Özgeçmişi puanının % 75’i ile Beceri-Koordinasyon parkuru puanının % 

25’inin toplamı Özel Yetenek Sınav Puan’ını (ÖYSP) belirleyecektir.  

• Adayların YGS, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup 

olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların 

diğer kişisel bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir, 

• Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre 

puanlanmış tablolarda verilmiştir. Adaylar yaptığı spor branşında tabloda karşılığı 

bulunan spor özgeçmiş puanını online başvuru sistemi ile aday kendisi seçerek 

kaydetmektedir. Adayın beyanı ve teslim ettiği spor özgeçmiş belgesi sınav 

komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan 

sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir. 

• Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır. 

• Bölüm tercih sistemi kullanılmamıştır. Adaylar başarı sırasına göre sıralandıktan 

sonra ilk 60 aday Öğretmenlik bölümüne kalan 40 aday da Antrenörlük bölümüne 

kayıt hakkı kazanacaktır.  

• Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2017 Yüksek Öğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar 

doğrultusunda yapılacaktır. 
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Tanımlamalar; 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış 

olduğu sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı ve eğer var ise adayların spor özgeçmiş 

beyanlarına göre ilgili oldukları spor branşlarından aldığı puan. (Özel Yetenek Sınavı 

Özgeçmiş Puanının %75’i ile Beceri Koordinasyon parkur Puanının %25 derecesi 

ile hesaplanır) 

 

ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile 

(ÖSYM’nin belirlediği) hesaplanması 

 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı 

 

ÖSS-P (2017-ÖSS  Puanı) YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puanlarının 

en yükseği. 

 

YP (Yerleştirme Puanı) - ÖSS-P (2017-ÖSS Puanı) formül ile hesaplanması. 

 

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması: 

 

Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer,  standart sapma ve 

ÖYSP Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. 

 

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için 

ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır 

(Bu formüller 2017 ÖSS tercih kılavuzundan alınmıştır). 
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Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 

ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP) 

Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin 

en yükseği) 

 

2017- YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarını en büyüğü) 

 

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

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

ÖYSP dağılımının ortalanması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra her aday 

için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2017 YGS Puanının en 

yükseği kullanılacaktır. 

 

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması: 

 

Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP), aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 
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Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için); 

 

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

 

Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler 

için);  

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

 

2016-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 öğretimin kontenjan sınırlaması olan 

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

öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016-ÖSYS'de yerleştirilen 

adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

8. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

1. Adayların YGS, OBP, Beceri Koordinasyon testi Puanı ve Spor Özgeçmiş 

puanları sınav başvuruları ve evrak kayıt işlemleri bittikten sonra adayların sınav 

başvurusuna ait genel tüm puanları 17 Ağustos 2017 tarihinde BESYO web 

online sistemde (http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo )ilan edilecektir. 

2. Adaylar, 17 Ağustos 2017’de açıklanacak olan YGS, OBP ve Spor Özgeçmiş 

puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu tespit 

ettikleri takdirde, bir dilekçe veya online başvuru sayfasından mesaj sistemi ile 

sınav komisyonuna müracaat ederek, yanlışlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler. 

3. Bu amaçla 18 Ağustos 2017 Cuma saat 17:00’ye kadar eğer var ise itirazları kabul 

eder. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir. 

4. Sınav sonuçlarının ilanından sonra, adayların spor özgeçmiş puanlarına 

yapacakları itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

5. Sınav sonuçları; 18 Ağustos 2017’de Adayların yerleştirme puanlarına (YP) 

göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav 

sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır. 

6. Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Yüksekokulumuz Müdürlük 

Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve Adıyaman Üniversitesi Strateji 

http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo
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Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 150 TL yatırıldığına dair dekontla birlikte 

başvurabileceklerdir. 

9. KESİN KAYIT 

 Kesin kayıtlar Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için 

belirdiği gün ve tarihlerde yapılacaktır. Kayıt için istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının diğer bölüm öğrencileri için istediği belgelerle aynı olacaktır.  

• Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil adayların kesin kayıtları 2 8 -29  

Ağ us tos  2 0 1 7  tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi 

tarafından yapılır. 

• Kesin kayıt için verilen sure içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını 

kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı (YP) başarı sıralamasına göre yedek 

listeden öğrenci kaydı yapılır. 

• Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan 

erkek ve bayan adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan 

sayıları en geç 29 Ağustos 2017 tarihinde saat:17:30’da  BESYO web online 

başvuru sistemi ile Yerleştirme Puanı (YP) başarı sırasına göre kayıt yaptıracak 

yedek adaylar belirlenerek online başvurular 

(http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  ) sayfasından ilan edilir. 

• Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 31 Ağustos 2017 günü mesai saatleri 

içerisinde, başarı sırasına göre, Adıyaman Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı Kayıt Bürosunda yapılır. 

• Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmak zorundadır. 

• Yedek kayıt tarihi (05-06/09/2017) mesai bitiminde eğer bayan kontenjanlarında 

boş kontenjan kalması ve yapılan tüm yerleştirmelerde yeterli sayıda bayan 

adayın tercih hakkını kullanmayarak kayıt yaptırmaması durumunda; bayan 

kontenjanları erkek adaylar arasından yerleştirme puanı (YP) en yüksek puanlı 

yedek adaydan başlanıp tercihleri dikkate alınarak tamamlanır. 
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Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

1. Adayın 2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi, 

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi 

3. Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı fotokopisi 

4. İkametgâh belgesi 

5. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum 

belgesi 

6. 12 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş) 

7. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Sınav Kılavuzunda yer almayan ve sınav esnasındaki ihtilaflı 

konularda Sınav Komisyonu değişiklik yapabilir.  

 Tüm sınava girecek adaylara yüksekokulumuz olarak başarılar dileriz.  

         

 

 


