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Sevgili gençler,  

Dünyanın müstesna güzellikte ovalarına, benzersiz havasına, suyuna ve eşine az 

rastlanır misafirperverliği ile Anadolu kadar cömert insanına sahip Muş’tan, Sultan Muhammed 

Alparslan ve onun kutlu askerleri tarafından aziz milletimize vatan kılınan kadim topraklardan 

sizlere selam olsun. Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni imkânlarla yine karşınızdayız. Artık 

yoluna Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam eden sıcak aile yuvamızda sizlerle buluşacak 

olmanın tatlı telaşı içindeyiz. 

Gençler, 

Her toplumu var eden, onun damarlarında akan kana rengini, bedenine hayat veren ruha 

canlılığını ve ufkunu belirleyen istikbâl perspektifine yönünü tayin eden yüksek değerler vardır. 

Toplumların temel taşını oluşturan bireylerin kimlikli, kişilikli ayakta kalabilmesi ve içine 

doğduğu muhitin aklı hür, vicdanı hür ferdi olabilmesi için söz konusu değerleri mükemmel 

manada temsil etmesi elzemdir. Bireye bu değerlerin aşılandığı en etkili yer de okul, daha 

doğrusu eğitimdir. Eğitimin en üst düzeyde ve en rafine biçimde verildiği yerler ise 

üniversitelerdir. Üniversiteleri kaliteli olan milletler hiçbir gücün karşısında boyun eğmez, 

yarınlarına dair asla korku duymazlar.  
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Türkiye’deki genç üniversiteler arasında yer alan Muş Alparslan Üniversitesi, 

dünyadaki gelişmeleri gözlemleyerek ve gerek bölgemizde gerekse ilimizde var olan spor ve 

sporcu potansiyelini dikkate almak suretiyle dört yıl gibi kısa bir sürede spor bilimleri alanında 

bilinçli ve planlı adımlar atmış ve çok geçmeden bu planlı adımların semerelerini toplamıştır. 

İlk defa Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak sportif alanda etkili olmaya çalışan genç 

yüksekokulumuz, çok geçmeden dört lisans, iki de lisansüstü olmak üzere akademik anlamda 

sporun birçok kategorisinde eğitim vermeye başlamış ve tüm bu başarılarını 2020 yılında 

fakülteye dönüşerek taçlandırmıştır. 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen KOVİD-19, zorunlu 

olarak, bu yıl dördüncüsünü yapacağımız özel yetenek sınavının aşamalarını gözden 

geçirmemizi gerektirmiştir. Bu kapsamda ve ülkemizin tamamında alınan tedbirler de 

gözetilerek üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavının yüz 

yüze uygulama kısmının yapılmamasına karar verilmiştir. Üniversitemizin internet sayfalarında 

ilan ettiğimiz şeffaf, objektif ve denetlenebilir ölçütler ışığında sanal sayfalarımızda Özel 

Yetenek Sınavına müracaat eden adaylar, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen ilkeler doğrultusunda 

üniversitemize kabul edileceklerdir. 

Kıymetli gençler, 

İnsana ve bilgiye değer veren, bilgi üretmek için maddî-manevî imkânlarını seferber 

eden üniversitemiz ve öğrenci dostu akademisyenlerimiz ile Spor Bilimleri Fakültemizde 

nitelikli eğitimden geçeceğinize kuşkunuz olmasın. Bizimle yola çıkan, yol arkadaşlığı yapan ve 

sonunda mezun olan sevgili öğrencilerimizin spor sektörünün birçok alanında istihdam şansına 

kavuşacağına eminim. İşbu sebeple sizin için hayati önem arz eden bu sınava müracaat 

aşamasında kılavuzu dikkatle gözden geçirmenizi tavsiye eder, tüm içtenliğimle, yarınlara dair 

hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim. 

 

                                                                Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü 

  



3  

 

 

ÖNSÖZ 

 

Değerli gençler, 

Eğitim sistemleri içerisinde ve sosyal yaşamda her geçen gün önemini artıran beden 

eğitimi ve spor, insanların çok yönlü gelişimine katkı sağlayarak hayata hazırlamayı amaçlayan 

çağdaş eğitim sistemlerinin, önemli bir aracı ve parçası durumuna gelmiştir.  

Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında Yüksekokul olarak kurulan ve ilk öğrencilerini 

2017 yılında alan eğitim – öğretim birimimiz, kısa zamanda içerisinde akademik kadrosunu 

güçlendirerek önce Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerini daha sonra da bu çatı 

altındaki ikinci öğretmenlik programı olan “Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümünü 

aktifleştirmiştir.  

Sporun multidisipliner yapısı ile birey ve toplum üzerindeki çok yönlü gücü dikkate 

alınarak kurulan ve rektörlüğümüzce geliştirilme süreci dikkatle takip edilen bu birimin 

faaliyetlerini “Spor Bilimleri Fakültesi” kimliği ile devam ettirebilmesi talebi, dört yıllık bir 

zaman diliminde akademik yapılanma başta olmak üzere açtığı lisans ve lisansüstü programlar 

da dikkate alınarak uygun görülmüş, 16 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan resmi gazete ile de 

teyit edilmiştir.  

Bünyesindeki lisans bölümleri ve lisansüstü programları ile kısa zaman içerisinde 

Türkiye’de bu alandaki yerini güçlendiren Spor Bilimleri Fakültemizde 3 Profesör, 2 Doçent, 8 

Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 

öğretim elemanı görev yapmaktadır.  

Adayların “2020 Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzu” nu dikkatle okuması on-line yapacakları işlemleri titizlikle yapıp aynı özenle 

istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilen zaman diliminde Spor Bilimleri 

Fakültesi kayıt büromuza teslim etmeleri gerekecektir.  

Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda başarılar dilerim… 

 

   Prof. Dr. Alper KARADAĞ 

        MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. 
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A. Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

Bu kılavuzun amacı, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

Bölümü”, “Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümü”, “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ve “Spor 

Yöneticiliği Bölümüne” özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına dair esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Spor Bilimleri Fakültesinin “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü”, “Engelliler İçin Egzersiz ve 

Spor Bölümü”, “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ve “Spor Yöneticiliği Bölümüne” giriş için ön kayıt 

yaptıracak adayların başvurusunu, değerlendirilmelerini, asıl ve yedek adayların tespitinde gözetilecek 

usul ve esasları, sınav sonuçlarının ilânını ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Sınav Yönetmeliği kapsamında 2547 sayılı YÖK Kanununun 45’inci maddesi ile 2020-YKS Başvuru 

Kılavuzunun 6’ncı maddesinde belirtilen "Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi" esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

GSİM   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

TÜSF   : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu, 

SGM   : Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,  

YKS-P  : Yükseköğretim Kurumları Sınav Puanını, 

TYT-P  : Temel Yeterlilik Testi Puanını, 

OBP   : Orta Öğretim Başarı Puanını,  

ÖYSP   : Özel Yetenek Sınav Puanını, 

ÖYSP-SP  : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanını, 

SÖP   : Spor Öz Geçmiş Puanını, 

YP   : Yerleştirme Puanını, 

Üniversite              : Muş Alparslan Üniversitesini ifade eder. 

Rektörlük  : Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Rektör  : Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,  

Senato  : Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu, 

Fakülte  : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

Fakülte Kurulu          : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte Kurulunu,  

Fakülte Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte Yönetim Kurulunu,  

Sınav Üst Kurulu : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte Kurulu ve görevli bulunan 

öğretim elemanlarını, 

Sınav Komisyonu : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte Dekanlığı tarafından 

görevlendirilen öğretim elemanlarını, 

Dekanlık  : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını, 

Dekan  : Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını ifade eder. 

http://www.tusf.org/anasayfa.aspx
http://www.tusf.org/anasayfa.aspx
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C. Genel Hükümler 

Sınav Üst Kurulu 

(1) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ile Kurul Başkanının 

uygun gördüğü sayıda görevlendirdiği öğretim üyelerinden oluşur. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı bu 

kurulun başkanıdır. 

(2) Sınav Üst Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Özel Yetenek Sınav Programlarının tespiti, sınav yapılacak yer ve sınav zamanının belirlenmesi ve 

gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilân edilmesi, 

b) Sınav görevlilerinin belirlenmesi ve Özel Yetenek Sınav jürilerin oluşturulması, 

c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilânına kadar sürecek tüm işlerin 

yürütülmesi, 

e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini, 

f) Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması ve görevlendirilmesi, 

g) Sınavın işleyişi ve yürütülmesi ile birlikte sınav sonuçlarına yapılan itirazlara dair kararlar 

alınması, 

h) Özel Yetenek Sınavı ile ilgili olarak kılavuzda belirtilmeyen ve sınavla ilgili ihtilaflı konularda 

kararlar alınması. 

 

BAŞVURU HAKKINDA ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Online Başvuru Adresi    http://sbf.alparslan.edu.tr/ 

Online Başvuru (Ön Kayıt) Tarihleri 10-23 Ağustos 2020 

Evrak Teslimi Son Gün 28 Ağustos 2020 

Engelli ve Şehit Yakını Adayların Değerlendirilme Tarihi 01 Eylül 2020 

Adayların Spor Öz geçmiş Puanlarının Açıklanması 03 Eylül 2020 

Açıklanan Spor Öz Geçmiş Puanına yapılan itirazlar 04 Eylül 2020 

Asıl ve Yedek Kazanan Adayların İlan Tarihi 07 Eylül 2020 

Asıl Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi  8-11 Eylül 2020 

Boş Kalan Kontenjanlara Sıralamaya Göre Kayıt Hakkı 

Kazanan Yedek Adayların İlanı   
14 Eylül 2020 

Yedek Adayların Boş Kalan Kontenjanlara Kayıt Tarihi 15-16 Eylül 2020 

NOT: Öğrencilerin online başvuru için müracaatları belirtilen gün içinde saat 23.59’a kadar,  

diğer tüm tarihlerdeki müracaatları ise ilgili gün içinde saat 17.00’a kadar kabul edilecektir. 

 

UYARI: Öğrencilerden istenen belgelerin 28 Ağustos 2020 saat 17.00’a kadar idareye teslim edilmesi 

gereklidir. Belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmeyen ya da posta ve kargoda yaşanacak 

gecikmeler sebebiyle kaybolan belgelerden Sınav Komisyonu sorumlu değildir. 

  

http://sbf.alparslan.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DAĞILIMI 

 

Bölümler 
Milli Sporcular Diğer Adaylar Engelli Adaylar 

 

Şehit 

Yakınları  
Toplam 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
4 2 17 12 

(Milli 

sporcu) 

3 

(Milli 

sporcu) 

1 

1 40 

Engelliler için 

Egzersiz ve Spor 
4 3 22 15 

(Milli 

sporcu) 

3 

(Milli 

sporcu) 

2 

1 50 

Antrenörlük 

Eğitimi  
4 3 22 15 3 2 1 50 

Spor Yöneticiliği 4 3 22 15 3 2 1 50 

 
 

BÖLÜM BAZINDA BAŞVURUYA ESAS TYT TABAN PUANLARI 
 

BÖLÜMLER 
Özel Şartlarda Müracaat Eden  

Adaylar ve İstenen Puan 

Diğer Adaylardan 

İstenen Puan  

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 

Milli Sporcu: 2020-TYT Sınavında ilk 800 bine girmiş olmak 
2020-TYT sıralamasında 

ilk 800 binde yer almış 

olmak 

Şehit Yakını: 2020-TYT Sınavında ilk 800 bine girmiş olmak  

Engelli Aday: 2020-TYT Sınavında 800 bine girmiş olmak 

Engelliler İçin 

Egzersiz ve Spor  

Milli Sporcu: 2020-TYT Sınavında ilk 800 bine girmiş olmak 
2020-TYT sıralamasında 

ilk 800 binde yer almış 

olmak 

Şehit Yakını: 2020-TYT Sınavında ilk 800 bine girmiş olmak 

Engelli Aday: 2020-TYT Sınavında 800 bine girmiş olmak 

Antrenörlük 

Eğitimi  

Milli Sporcu: 2020-TYT Sınavında 150 puan almış olmak 

2020-TYT Sınavında 160 

Puan Almak 

Spor Lisesi: 2020-TYT Sınavında 150 puan almış olmak 

Engelli Aday: 2020-TYT Sınavında 100 puan almış olmak 

Şehit Yakını: 2020-TYT Sınavında 160 puan almış olmak 

Spor Yöneticiliği 

Milli Sporcu: 2020-TYT Sınavında 150 puan almış olmak 

2020-TYT Sınavında 160 

Puan Almak 

Spor Lisesi: 2020-TYT Sınavında 150 puan almış olmak 

Engelli Aday: 2020-TYT Sınavında 100 puan almış olmak 

Şehit Yakını: 2020-TYT Sınavında 160 puan almış olmak 

 

D. Sınav Başvuru Esasları 

Ön Kayıt Şartları ve Başvuru Şartları 

Genel Şartlar: 

a) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. 

b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin 

kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

c) 2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

Bölümü” ile “Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümüne” başvuru yapabilmek için adayların 2020-

TYT’de ya da dönüştürülmüş 2019-TYT’de en az 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekir.  
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d) “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ile “Spor Yöneticiliği Bölümüne” başvuru yapabilmek için 2020-

TYT puanlarının Milli Sporcu ve Spor Lisesi Mezunlarında en az 150, diğer adaylarda en az 160 puan 

olması gerekir.  

e) 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 

yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için adayların başvuru süreleri içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci adaylarının 2019-TYT puanı değerlendirilmeye alınamayacaktır. 

f) 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı 

puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir.  

g) Sınava başvuru yapacak adayların spor öz geçmişlerine dair belgelerini; bireysel sporlar için 2013 

yılı ve sonrasını, takım sporları için 2013-2014 sezonu ve sonrasını gösterecek şekilde ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Aksi takdirde adayın spor öz geçmişi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

h) Lisans belgesindeki son vize tarihi, özel yetenek sınavı başvuru tarihinden önce olmalıdır. 

Online Başvuru 

a) Müracaatlar, http://sbf.alparslan.edu.tr/ web sayfası üzerinden online kayıt yoluyla ve belirtilen 

tarihler arasında alınacaktır. 

b) Bölümlere başvuru yapacak adaylardan kayıt ücreti alınmayacaktır. 

c) Spor öz geçmişi olmayan adayların puan hesaplamaları, ÖSYM kılavuzunda puan hesaplamasına 

esas diğer veriler esas alınarak yapılacaktır.  

d) Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren milli olduğuna dair 

ilgili resmi kurumdan alınmış; (A) sınıfı, (B) sınıfı, (C) sınıfı millilik belgesinin aslı ile evrak teslim 

tarihinde başvuruda bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde adayın spor öz geçmişi değerlendirmeye 

alınmayacaktır. KKTC ve Yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir. 

e) Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. (Yeni kimlik kartı 

veya pasaport için istenilen formatta, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır). 

f) Adaylar online kayıt yaparken ilân edilen spor branşlarından sadece birini tercih etmelidir. 

g) Adaylar; Spor Bilimleri Fakültesinin “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü”, “Engelliler İçin 

Egzersiz ve Spor Bölümü”, “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ve “Spor Yöneticiliği Bölümü” için 

belirlenen sayıda kontenjana başvurabilirler. 

h) Her aday kendi öncelik sırasına göre bölüm tercih veya tercihlerini yapabilir. 

i) Web sayfasından online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve 

kendilerine ait ıslak imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri belirtilen tarihte mesai 

bitimine kadar “Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Kayıt Ofisi, 

Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ” adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve 

kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmaları gerekmektedir. 

j) Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda, kayıtlar belirtilen ön kayıt ve evrak 

teslim tarihlerinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde yapılacaktır. 

http://sbf.alparslan.edu.tr/
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Ön Kayıt ve Evrak Teslimi 

a) Ön Kayıt için Gerekli Evraklar 

 Online (ön kayıt) başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı 

 Dönüştürülmüş 2019-TYT veya 2020-TYT Sınav Sonuç Belgesi  

 Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi 

 3 ay içinde çekilmiş, 2 adet biyometrik fotoğraf 

 Spor Öz Geçmiş Puanına esas teşkil edecek belgelerin aslı, ilgili kurum veya noter tarafından 

onaylı fotokopisi 

 Spor öz geçmişi ile müracaat eden adaylar, öz geçmiş tablolarında belirtilen sezonlarda istenilen 

müsabakalara ait ve ilgili kurumlarca verilen katılım belgelerinden herhangi birini müsabaka 

listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu veya sonuç belgesi ibraz etmek zorundadır. Adaylar, 

ilgili kurumlarca verilen (Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı veya bu kurumların il müdürlüklerinden) sporcu lisanslarını veya spor öz 

geçmişini beyan eden belgelerinin aslını veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı 

fotokopisini ibraz etmek zorundadır. 

b) Evrak Teslimi 

 Online başvurusunu 10-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamlayan adaylar, kayıt sonunda 

alacakları kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 28 

Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar “Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Kayıt Ofisi, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ” adresine elden, 

iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

 Posta ya da kargoda oluşabilecek gecikmeler sebebiyle evrak teslim tarihinde teslim alınmayan 

başvuru evraklarından ya da bu evrakların kaybolmasından Fakültemiz sorumlu değildir. 

Belirtilen tarih ve saatler arasında evrakları kayıt ofisine ulaşmayan adayların Online kayıtları 

geçersiz sayılacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor öz geçmişi ve diğer belgelerin 

doğruluğu”, ilgili kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, 

ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla sorgulanacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki 

doğru olmayan beyanlar tespit edildiğinde, adaylarla ilgili olarak yasal işlem başlatılacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi 

a) Adayların YKS 1. Oturum TYT puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı OBP” ve “Özel Yetenek Sınav 

Puanı ÖYSP analiz programı ile değerlendirilerek sonuçlar ilan edilecektir. 

b) Adaylar, başvurdukları spor branşında tabloda karşılığı bulunan spor öz geçmişi puanını online 

başvuru sistemi ile kendileri seçerek kaydedeceklerdir. Adayın beyanı ve gönderdiği spor öz geçmişi 

belgesi öncelikle sınav komisyonunca incelenecek, adayın beyanı teyit edildikten sonra başvuruda 

bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşecektir. 
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c) Spor öz geçmişi olmayan adaylar da başvuru yapabilir (Engelli kontenjanından başvuranlar hariç). 

d) Spor öz geçmişi puanının %100’ü ÖYSP hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

e) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 

kararı uyarınca adayların “YKS 1. Oturum TYT puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”, “Özel 

Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” değerlendirmeye esas alınacaktır. 

f) Adayların YKS 1. Oturum TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup 

olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den SBF Online başvuru sistemi 

(https://www.sbf.alparslan.edu.tr/) üzerinden otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel 

bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir. 

g) Tüm adaylar için hesaplanan Yerleştirme Puanları (YP) kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en 

yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, adayların tercih sırası dikkate alınarak 

adayın ilgili bölüme kayıt hakkı kazandığı kesinleşir. Asıl adayların belirlenmesinden sonra genel 

kontenjanın üç katı kadar kadın ve erkek yedek aday ilan edilir.  

h) Aynı YP’ye sahip olan adaylar YKS (TYT) puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. 

YKS (TYT) puanının eşit olduğu durumlarda, SÖP puanı yüksek olandan, düşük olana doğru sıralanır. 

SÖP’ün de eşit olması durumunda OBP puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanır. 

i) Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. 

j) Adayın yerleştirme puanı (YP), istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin 

belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir (Sınav 

değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır). 

Engelli adaylar da ilan edilen ilgili bölüm kontenjanı içerisinde yer almakta iseler de bu hesaplamanın 

dışındadırlar. Engelli ve Milli adayların değerlendirmeleri kendi aralarında yapılacaktır. 

k) Yerleştirmeye esas puan için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılacak ve toplamı alınacaktır. 

- ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  

- 2020 TYT Puanı (TYT-P) 

l) Yerleştirme Puanı; “ÖYSP-SP”, 2020-YKS (TYT) Puanı, OBP ve ÖYSP-SP göre hesaplanır. 

m) ÖYSP ağırlıklı değerlendirilme girebilmesi için bu puanlar standart puanlara çevrilecektir. 

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 

hesaplanacak, 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. 

http://www.besyo.alparslan.edu.tr/)
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n) Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

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

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 

sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

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

- Aday diğer alanlardan geliyorsa 

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

o) Kadın ve erkek öğrenci kontenjan dağılımı kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Milli 

sporcular, şehit yakınları  ve engelliler kendi kontenjanları içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

p) Millilik, şehit yakınları  ve engelliler kontenjanından yerleşmeyen adaylar diğer adaylar arasında 

değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Millilik, şehit ve engelli kontenjanı dolmadığı takdirde bu 

kontenjanlar, diğer kontenjanlara aktarılır. 

q) Spor Öz geçmiş Puanlarının Açıklanması; 3 Eylül 2020 Perşembe günü, spor öz geçmiş beyanı 

olan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYSP açıklanacaktır. Spor Öz Geçmiş Puanına itirazlar 

4 Eylül 2020 Cuma online olarak yapılabilecektir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar 

ve adaylara bildirir. Adayların yerleştirme puanları-YP (Asıl ve yedek) 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 

Muş Alparslan Üniversitesi web sayfasından ilan edilecektir. 

r) Yerleştirmeye hak kazanan asıl adayların kesin kayıt tarihleri 8-11 Eylül 2020’dir. Boş kalan 

kontenjanlara sıralamaya göre kayıt hakkı kazanan yedek adaylar 14 Eylül 2020 Pazartesi günü ilan 

edilecektir. Yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıt tarihi 15-16 Eylül 2020’dir. 

s) Özel Yetenek Sınavı sonucunda kazanan ve kayıt yaptırmayan öğrenci adaylarının yerine yedek 

öğrenci kontenjanından kayıt yapılacaktır. İlan edilen kontenjanların yedek kontenjanlar ile dolmaması 

durumunda, değerlendirmeye girememiş adayların Yerleştirme Puanları Sınav Üst Kurulu Kararı 

tarafından hesaplanarak kontenjanların dolması sağlanacaktır. 

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler 

 2020 YKS Sınav Sonuç Belgesi (yazıcı çıktısı) 

 Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet 

belgesi (aslı görülecek, onaylı fotokopisi teslim edilecek), 

 Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

görmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur, ibaresi yer almalıdır.) 

 Millilik Belgesi (aslı görülecek, onaylı fotokopisi teslim edilecek), 

 6 adet biyometrik fotoğraf (fotoğraflar 4.5 x 6 cm ebadında, yeni nüfus cüzdanı veya pasaport için 

istenilen, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır), 

 Askerlik durum belgesi 

Asıl ve Yedek Aday Kayıt Yeri:  

Muş Alparslan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Güzeltepe/MUŞ 
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ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

Tablo 1. Olimpik ve Olimpik Olmayan Takım ve Bireysel Spor Dallarında Milli Sporcu 

Değerlendirme Kriterleri ve Puanları 

Değerlendirme Kriterleri Olimpik 
Olimpik 

Olmayan 

Başvurduğu spor dalında, (A) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 100 50 

Başvurduğu spor dalında, (B) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak. 90 45 

Başvurduğu spor dalında, (C) Kategorisi (Uluslararası federasyonların yarışma 

takviminde yer alan ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusunun, takım sporlarında 

ise en az 9 ülke takımının katıldığı yarışmalarda) Milli Sporcu Belgesine sahip 

olmak. Başvurduğu spor dalında, katılmış olduğu uluslararası turnuvalarda ilk 5’e 

girmiş olmak. 

85 40 

(C) millilik belgesine sahip olup, Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak. 80 35 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013 yılı ve sonrasına ya da 2013-2014 sezonu ait olması gerekir. Adayın sadece 

başvurduğu tablodaki puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 

 

Tablo 2. Olimpik ve Olimpik Olmayan Bireysel Spor Dalları Değerlendirme Kriterleri ve 

Puanları 

No Değerlendirme Kriterleri Olimpik 
Olimpik 

Olmayan 

1 

1-Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat 

Oyunlarına, Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına, Akdeniz Oyunlarına, Balkan 

Şampiyonasına veya Balkan Kupasına katılmış olmak (A ya da B milli olmak).  
100 50 

2-Büyükler, Gençler, U23, U22, U21, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde 

Türkiye Şampiyonalarında 1.lik elde etmek. 

3- en üst ligde maç yapmış olmak ya da Türkiye rekoru kırmak. 

2 
Büyükler, Gençler, U23, U22, U21, Ümitler veya Yıldızlarda Türkiye ikincisi 

olma ya da 2. sıradaki ligde maç yapmış olmak. (C milli olmak). 
90 45 

3 
Büyükler, gençler, U23, U22, U21, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde 

Türkiye Şampiyonasında ilk 5’te yer almak, ya da 3. sıradaki ligde maç yapmış 

olmak. Okul sporlarında Türkiye Şampiyonalarında 1.lik elde etmek. 

85 43 

4 
Minikler, küçükler kategorisinde kulüpler arası ya da okul sporlarında Türkiye 

şampiyonalarında ilk 3’e girmek ya da rekor kırmak. 
80 40 

5 
Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye bireysel veya Takım 

Şampiyonalarında yarı final hakkını elde etmiş takımlarda oynamış olmak.  
70 35 

6 
İlgili branşlarda kulüpler arası Türkiye şampiyonalarında ilk 8’de yer almak ya 

da Türkiye deplasmanlı lig müsabakalarında play off’a kalma hakkını elde 

etmiş takımlarda oynamış olmak. 

65 33 

7 Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak. 60 30 

8 
Kulüplerde ya da okul sporlarında en az 6 yıl lisanslı sporcu olmak ve her farklı 

yıla ait 1 maç olmak üzere toplam 5 müsabaka ibraz etmek. 
50 25 

9 
Kulüplerde ya da okul sporlarında en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve her farklı 

yıla ait 1 maç olmak üzere toplam 4 müsabaka ibraz etmek. 
40 20 

10 
Kulüplerde ya da okul sporlarında en az 4 yıl lisanslı sporcu olmak ve her farklı 

yıla ait 1 maç olmak üzere toplam 3 müsabaka ibraz etmek. 
30 15 

11 
Kulüplerde ya da okul sporlarında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak ve her farklı 

yıla ait 1maç olmak üzere toplam 3 müsabaka ibraz etmek. Tüm kategorilerde 

grup, bölge ya da etap yarışmalarında ilk 3’te yer almak. 

20 10 

12 
2 yıl lisanslı sporcu olmak ve her farklı yıla ait 1 maç olmak üzere toplam 2 

müsabaka ibraz etmek. 
10 5 

13 5 yıl lisanslı sporcu olmak. 8 4 

14 3 yıl lisanslı sporcu olmak. 5 3 

15 2 yıl lisanslı sporcu olmak. 4 2 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013 yılı ve sonrasına ait olması gerekir.  Adayın sadece başvurduğu tablodaki 

puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 
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Olimpik Bireysel Sporlar:  
Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Atıcılık, Atletizm, Badminton,  Biatlon, Binicilik, Bisiklet, Boks, Dalış-

Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Jimnastik, Judo, Kano, Kayaklı Koşu, Kızak,  Kürek, Masa Tenisi, 

Okçuluk, Snowboard, Sportif Tırmanış, Sürat Pateni, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Yelken, Yüzme. 

Olimpik Olmayan Sporlar: 
Bilardo, Bilek Güreşi, Dağ Kayağı, Dağcılık ve Tırmanış, Futsal, Halk Oyunları, Karate, Kickboks, 

Motosiklet Sporları, Oryantring, Otomobil Sporları, Satranç. 

 *Adayların spor öz geçmişi puanı değerlendirilirken yukarıda belirtilen spor branşlarının dışındaki 

branşlar dikkate alınmayacaktır. 

Tablo 3. Olimpik ve Olimpik Olmayan Takım Sporlarının Değerlendirme Kriterleri ve Puanları 

No Değerlendirme Kriterleri Olimpik 
Olimpik 

Olmayan 

1 

Başvurduğu spor dalında, A ve B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 

veya Kulüplerarası Dünya Kupalarında ya da Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 

1. 2. veya 3. olmak. 

100 50 

2 
Başvurulan dalda C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Türkiye 

Şampiyonalarında (Büyükler ve Gençler kategorilerinde) 1. 2. veya 3. olmak. 
95 48 

3 Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak.  90 45 

4 
Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde en az 1 sezon oynamış olmak ve sezona 

ait en az 2 maç ibraz etmek. 
85 43 

5 
Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde veya Futbol dalında (2. ve 3. Lig)  en az 

1 sezon oynamış olmak ve her sezona ait en az 3 maç ibraz etmek. 
80 40 

6 
Başvurulan dalda Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde 4. veya 5. 

olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. ya da 3. olmak. 
75 38 

7 
Kadınlarda başvurduğu spor dalında en üst lig ya da 2.sıradaki ligde en az 1 sezon 

oynamış olmak ve sezona ait en az 2 maç ibraz etmek. 
70 35 

8 
Kadınlarda başvurduğu spor dalında 3. ya da 4. sıradaki ligde en az 2 sezon 

oynamış olmak ve her sezona ait en az 3 maç ibraz etmek. 
65 33 

9 
Okul Sporları Federasyonun düzenlediği organizasyonlarda Bölge 

Şampiyonasında ilk 4’te yer almak. 
60 30 

10 
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 

ilk 1.,2.,3. sırada dereceye girmek. 
55 28 

11 
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 

ilk 4.,5.,6. sırada dereceye girmek. 
50 25 

12 
Başvurulan dalda, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Gelişim Liglerinde 

en az 3 sezon oynamış olmak ve her sezona ait en az 3 maç ibraz etmek. 
45 23 

13 

Futbol dalında Bölgesel Amatör Ligde (BAL) veya Elit Gelişim Liglerinde; 

Voleybol, Basketbol, Hentbol dallarında Bölgesel Ligde en az 2 sezon oynamış 

olmak ve her sezona ait en az 3 maç ibraz etmek.  

40 20 

14 
Kulüplerde ya da okul sporlarında en az 6 sezon oynamış olmak ve her sezona ait 

en az 3 maç ibraz etmek. 
40 20 

15 
Kulüplerde ya da okul sporlarında  en az 5 sezon oynamış olmak ve her sezona ait 

en az 3 maç ibraz etmek. 
35 18 

16 
Kulüplerde yada okul sporlarında  en az 4 sezon oynamış olmak ve her sezona ait 

en az 3 maç ibraz etmek. 
30 15 

17 
Okul Sporları Federasyonu ya da kulüpler düzeyinde düzenlenen il 

müsabakalarında ilk 4‘e girmiş olmak. 
25 13 

18 
Kulüplerde ya da okul sporlarında  en az 3 sezon oynamış olmak ve her sezona ait 

en az 2 maç ibraz etmek. 
20 10 

19 
Kulüplerde yada okul sporlarında en az 2 sezon oynamış olmak ve her sezona ait 

en az 2 maç ibraz etmek. 
10 5 

20 5 yıl lisanslı sporcu olmak. 8 4 

21 3 yıl lisanslı sporcu olmak. 5 3 

22 2 yıl lisanslı sporcu olmak. 4 2 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013-2014 sezonu ve sonrasına ait olması zorunludur! Adayın sadece başvurduğu 

tablodaki puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 

Olimpik Takım Sporları: Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol. 

Olimpik Olmayan Takım Sporları: Futsal, Halk Oyunları. 

*Adayların spor öz geçmişi puanı değerlendirilirken yukarıda belirtilen spor branşlarının 

dışındaki branşlar dikkate alınmayacaktır. 
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Tablo 4. Olimpik ve Olimpik Olmayan Bireysel ve Takım Spor Dallarında Antrenör ve Hakem 

Öz Geçmiş Kriterleri ve Puanları 

 

No Değerlendirme Kriterleri Olimpik 
Olimpik 

Olmayan 

1 
5. kademe ya da (A) kategori antrenörlük belgesine sahip olmak ya da 

Uluslararası düzeyde hakemlik belgesine sahip olmak. Ya da en üst ligde maç 

yönetmek. 

 

25 

 

15 

2 
4. kademe ya da (B) kategori antrenörlük belgesine sahip olmak. 2.ve 3. 

sıradaki liglerde  hakemlik yapmak. İlgili branşta 4. kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmak. 

 

20 

 

12 

3 3. kademe ya da (C) kategori antrenörlük belgesine sahip olmak. 4. sıradaki 

liglerde hakemlik yapmak. 
15 9 

4 2. kademe ya da (D) kategori antrenörlük belgesine sahip olmak. Bölge 

şampiyonalarında hakemlik yapmak. 
10 6 

5 1. kademe ya da (E) ve altı kategorilerde antrenörlük belgesine sahip olmak. İl 

hakemliği yapmak. 
5 3 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013 yılı ve sonrası ya da 2013-2014 sezonu ve sonrasına ait olması zorunludur! 

Adayın sadece başvurduğu tablodaki puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 

Olimpik Sporlar:  

Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Biatlon, Binicilik, Bisiklet, Boks, 

Curling, Dalış-Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Jimnastik, Judo, Kano, Kayaklı Koşu, Kızak, 

Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Snowboard, Sportif Tırmanış, Sürat Pateni, Taekwondo, Tenis, Triatlon, 

Yelken, Yüzme. 

Olimpik Olmayan Bireysek Sporlar: 

Bilardo, Bilek Güreşi, Dağ Kayağı, Dağcılık ve Tırmanış, Futsal, Halk Oyunları, Karate, Kickboks,  

Motosiklet Sporları, Oryantring, Otomobil Sporları, Satranç. 

*Adayların spor öz geçmişi puanı değerlendirilirken yukarıda belirtilen spor branşlarının 

dışındaki branşlar dikkate alınmayacaktır. 

Millilik Belgelerinin Değerlendirilme Kriterleri 

a) Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar (2013 ve sonrası yıllara ait millilik belgelerini) için 

12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi 

verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu 

belgesini ibraz etmeleri gerekir. 

b) Milli sporcuların Öğretmenlik Programlarından Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Engelliler İçin 

Egzersiz ve Spor bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT 'de ilk 800 binin içinde yer almış 

olmaları ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu "7.4. Spor Dallarında Üstün 

Başarılı Adaylar" kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Bu durum engelli adaylar için de geçerlidir. 

Kriterler aşağıdaki gibidir. 

 Grupta (A Sınıfı); Olimpiyat Oyunları, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat 

Oyunları, Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa 

Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, 
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 Grupta (B Sınıfı); Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası 

Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 

kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz 

Oyunları, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite 

Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM (Uluslararası Askerî Sporlar 

Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, ISF 24 

(Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, 

olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 

ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalar, 

 Grupta (C Sınıfı); Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Balkan Şampiyonası, İslam Oyunları yer 

almaktadır.  Ferdi branşlarda en az 5 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 4 ülke takımının katıldığı 

uluslararası yarışma ve turnuvalar, 

c) Kılavuzda belirtilen (A), (B) veya (C) millilik belgesi ile başvuracak adayların millilik belgesini, 

(millilik belgesinin aslı, ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi), C millilik kontenjanına 

başvuru yapan adaylar (C) millilik belgesiyle birlikte (Yıldızlar), (Gençler) veya (Büyükler) 

kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 5’e veya katıldığı uluslararası turnuvalarda ilk 5’e 

girdiğine dair belgelerini ibraz etmek zorundadır. 

d) Milli sporcu adayların sınav sonuçlarının belirlenmesi Millilik belgesi düzeylerine göre yapılacak 

olup, sıralama (A), (B) ve (C)  kategorileri şeklinde olacaktır. Millilik kategorileri aynı olan adaylar 

Büyükler, U23, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar şeklinde sıralanacaktır. Millilikten başvuracak adayların 

kategorilerinin eşit olması durumunda Yerleştirme Puanı (YP) dikkate alınacaktır. 

Spor Öz Geçmişi Belgeleri Değerlendirme Kriterleri 

a) Sporcu Lisansı: Sporcu lisansı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) 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 GSİM 

(Müdür veya ilgili Şube Müdürü) veya Özerk Spor Federasyonları (Federasyon Başkanı veya 

Federasyon Genel Sekreteri) tarafından onaylanmış olmalıdır. Belgenin aslı veya ilgili kurum/noter 

tarafından onaylı fotokopisi olmalıdır. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal 

sezonlar esas alınır ve 2020 yılında alınan sporcu lisans belgeleri (kılavuzun yayınlandığı tarihten 

önceki lisanlar için geçerli olacaktır) lisanslı sporcu olarak değerlendirilecektir. Sporcu lisansını beyan 

eden adaylar sadece başvurduğu spor branşından değerlendirmeye alınacaktır. 

b) Oynanan Ligi Belirten Belgeler: Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde, 

oynadığı ligi belirten ve adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge 

(Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya ilgili kurum/noter 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GSİM’ lükleri 

tarafından onaylı olmalıdır). Branşlarda istenen, en az 3, 4 5 veya 6 sezon ya da maç oynamış olmak 

gibi spor öz geçmişine sahip adaylar (müsabaka listesi, cetveli veya sonuç listesi vb.) belgelerini ibraz 

etmek zorundadır. 
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c) ISF Dünya ve Avrupa Şampiyonasına Katılım Belgeleri: ISF (International School Sport 

Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu 

müsabakalara katılmış olduğuna dair Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak 

verilen belge veya sporcu lisansı ilgili spor branşında Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel 

Sekreteri imzalı, (GSİM Müdür veya ilgili Şube Müdürü), belgenin aslı veya ilgili kurum/noter 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

d) Türkiye, Bölge ve İl Şampiyonalarına Katılım Belgeleri: Okul ya da özerk spor federasyonları 

tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını 

gösteren belge (ilgili spor branşında Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri,Okul 

Müdürlüğü,Türkiye Üniversiteler Spor Fedarasyonu), belgenin aslı veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. 

Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonasında elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor federasyonu 

onaylı (Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri, GSİM Müdür veya ilgili Şube Müdürü), üst 

yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği, belgenin aslı veya ilgili 

kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

Bireysel branşlarda Türkiye derecesi ile müracaat eden adayların katıldıkları yarışmalara ilgili 

federasyondan en az 5 (beş) sporcunun katıldığına dair belgenin aslını, ilgili kurum veya noter tarafından 

onaylı fotokopisini ibraz etmek zorundadır. 

UYARI! Tüm Adaylar katılım belgeleriyle birlikte ilgili branştan katıldıkları şampiyonalarda 

veya özel turnuvalarda ilgili kurum veya federasyondan yarışma sonuç belgenin aslı veya ilgili 

kurum/noter tarafından onaylı fotokopisini ibraz etmek zorundadır. 

e) Futbol Branşından Başvuran Adaylar: Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran 

adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlardan 

onaylı ve imzalı belgeyi ibraz etmelidir.) Adaylar; Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini 

belirtir onaylı ve imzalı belgeyi, Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans 

dökümünü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans 

belgesini ibraz etmek zorundadır. 

f) Hakemlik ve Antrenörlük Belgesiyle Müracaat Eden Adaylar: Hakemlik belgesiyle başvuru 

yapanlar ilgili federasyonlar tarafından maça çıktıklarını gösteren onaylı belgeyi, antrenörlük belgesi 

için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili fedarasyonlar tarafından onaylı belgeyi göstermek zorundadır. 

Engelli Adayların Müracaat ve Değerlendirilmesi 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 Tarih ve 

75850160-199-24304 sayılı yazısına istinaden; Fakültemiz ilgili bölümlere 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

yılı Özel Yetenek Sınavı’na engelli adayların müracaatları kabul edilecektir.  

b) Müracaatları “Engelli Aday Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından uygun bulunan adaylar, 

TYT puanı ve Spor Öz Geçmiş Puanı (SÖP) kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirme ile ilgili 

programlara yerleştirilecektir. Spor Öz Geçmiş Puanı (SÖP) olmayan engelli adayların başvurusu 

geçersiz sayılacaktır. 
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c) Engelli adaylar için; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Engelliler için Egzersiz ve Spor, Antrenörlük 

Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde genel kontenjanın %10’luk kısmı ayrı ayrı oluşturulmuştur. 

Bu kontenjanlar kendi içerisinde tüm engel gruplarını kapsayacak biçimde, eşit olarak dağıtılmıştır. 

Buna göre; 

Tablo 5. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü Kontenjan Dağılımları 

Engel Durumu Kontenjan 

Zihinsel Engelli 1 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) 1 

Bedensel Engelli 1 

Görme Engelli 1 

İşitme Engelli 1 

 

UYARI! Tablolar da belirtilen engel durumundan başvuru olmaması halinde, başvuru yapılmayan 

kontenjanlar, genel kontenjana dâhil edilir. Kontenjanlarda cinsiyet ayrımı yapılmaz. Asıl olan YP 

(Yerleştirme Puanı)dır. 

d) Engelli Aday Ön Değerlendirme Komisyonu, Üniversite ve Fakültenin eğitim ve fiziki erişilebilirlik 

şartları ile engelli adayın mevcut engel durumunu ve ibraz edilen rapor ve belgeleri göz önüne alarak, 

bir ön değerlendirme yapar. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan adayların başvuruları geçerli 

sayılır. Uygun bulunmayan adayların ise, başvuruları geçersiz sayılır. Tüm engelli adayların 

komisyona girmesi gerekmektedir. Engelli adayların ön değerlendirmesi komisyon tarafından 1 Eylül 

2020 tarihinde, Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda yapılacaktır.  

e) Engelli Adaylar için; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Engelliler İçin Egzersiz ve Spor bölümleri 

öğretmenlik programlarına; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 

10/07/2020 Tarih ve 75850160-199-E.43112 sayılı yazısına istinaden; Özel Yetenek Sınavı’na engelli 

adayların müracaatları kabul edilecek olup. Bu adaylardan n TYT'de en düşük 800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmaları ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu "7.4. Spor 

Dallarında Üstün Başarılı Adaylar" kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Kriterler aşağıdaki gibidir. 

1. Grupta (A Sınıfı): Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları, Büyükler 

kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan 

branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, 

2.Grupta (B Sınıfı):  Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası 

Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 

kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, 

Karadeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası 

Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM (Uluslararası 

Askerî Sporlar Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî Oyunları, Avrupa ve Dünya 

Şampiyonası, ISF 24 (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve 

Dünya Şampiyonaları, olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, 

ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası 

yarışma ve turnuvalar, 
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3. Grupta (C Sınıfı): Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Balkan Şampiyonası, İslam Oyunları yer 

almaktadır. 

f) Engelli adayların Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuru şartları aşağıda 

sıralanmıştır. 

Engelli Aday Başvuru Şartları 

1. Engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

gerekmektedir. 

2. Engelli Adayların 100 ve üzeri TYT puanı ve Spor Öz Geçmiş Puanı (SÖP)’na sahip olmaları 

zorunludur. 

3. Zihinsel Yetersizliğe Sahip adayların başvuru yapabilmesi için, en az 60 IQ (Intelligence 

Quotient) katsayısına sahip olduklarını belgeleyen sağlık raporu sunmaları gerekmektedir. 

4. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış adayların, 1. Düzey (Hafif düzey destek 

gereksinimi )’ne sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelendirmelidir. Birinci Düzey (Hafif  Düzey 

Destek Gereksinimi) “Destek sunulmadığında sosyal iletişimdeki bozukluklar fark edilebilir 

yetersizliklere neden olur. Sosyal etkileşim başlatmada güçlük ve başkalarının sosyal girişimlerine 

atipik tepki verme ya da tepki vermede başarısız olma ile ilgili açık örnekler. Sosyal etkileşime ilgi 

azalmış gibi görünebilir. Örneğin, tam cümleler ile konuşabilen ve etkileşim kurabilen ancak karşılıklı 

etkileşim ve sohbette başarısız olan ve arkadaşlık kurma girişimleri garip görünen ve genellikle 

başarısız olan bir birey” olarak ifade edilmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5) (5. Baskı).(Çev: E. Köroğlu), Ankara: Hekimler 

Yayın Birliği). 

5. Bedensel Engelli Adaylar, En düşük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz 

altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak 

güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, 

günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif 

donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve 

kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı % 25-50 olan ortopedik 

engelliler ön değerlendirme kurulunun oluru ile başvurabilirler. Bedensel engelli adayların 

değerlendirilmeleri Tablo 7’ye göre yapılacaktır. 

6. İşitme Engelli Adayların, 26-55 dBHL işitme kayıp oranları arasında işitme kaybı olduğunu 

sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

7. Görme Engelli Adayların, Fakültemiz Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerindeki ders ve 

faaliyetlerinin görsel yeteneğe dayalı olmasından dolayı, görme kaybı oranı % 40’ın üzerinde 

olmamalıdır. Bu nedenle adayların söz konusu oranı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. 
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ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ İÇİN BAŞVURACAK 

ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

Tablo 7. Engelli Adayların Spor Öz Geçmişi Değerlendirme Kriterleri ve Puanları (Bireysel 

Sporlar İçin) 

No Değerlendirme Kriterleri Puan 

1 Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 100 

2 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 95 

3 Paralimpik oyunlarına katılmak. 90 

4 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmak. 85 

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

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

7 Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak. 55 

8 
Üniversitelerarası, Liseler arası yarışmalarda ilk dereceye girmiş olmak. (Diğer okul 

yarışmaları da aynı durumda değerlendirilecektir.) 
40 

9 Türkiye Şampiyonasına katılmak. 30 

10 Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmalara katılmış olmak. 25 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013-2014 sezonu ve sonrasına ait olması zorunludur! Adayın sadece müracaat 

ettiği tablodaki puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 

 

Tablo 8: Engelli Adayların Spor Öz Geçmişi Değerlendirme Kriterleri ve Puanları (Takım 

Sporları İçin) 

No Değerlendirme Kriterleri Puan 

1 Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 100 

2 Takım halinde Dünya Kupalarına katılmak. 90 

3 Takım ya da bireysel uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olmak. 80 

4 Takım ya da bireysel uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak girmiş olmak 70 

5 
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) ve ilk 

üç dereceye girmek. 
65 

6 Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmek. 60 

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

8 Kulüpler yada okul sporlarında bölge ilk 3’ girmek veya il birincisi olmak.  45 

9 Son 3 yılda faal olarak spor yaptığını belgelemek. 35 

Uyarı: İbraz edilen belgelerin 2013-2014 sezonu ve sonrasına ait olması zorunludur! Adayın sadece müracaat 

ettiği tablodaki puanı değerlendirilmeye alınacaktır. 

 

Şehit Yakını Adayların Müracaatı ve Değerlendirilmesi 

a) Komisyon tarafından müracaatları uygun bulunan adaylar, TYT puanı ve Spor Öz Geçmiş Puanı 

(SÖP) kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirme ile programlara yerleştirilecektir. Spor Öz 

Geçmiş Puanı (SÖP) olmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

b) Şehit Yakını Olduğunu Gösteren Belge: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Şehit 

Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünden alınan 1. veya 2. derecede şehit yakını olduğunu gösteren 

belge pdf formatında, online başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadır. 

c) Şehit Yakını 1. Dereceden (anne, baba, eş, çocuk) veya 2. Dereceden (büyükanne, büyükbaba, 

kardeş) olmalıdır. 

d) Tüm şehit yakını adayların ön değerlendirmesi komisyon tarafından 1 Eylül 2020 tarihinde, Muş 

Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda yapılacaktır. 

Özel Yetenek Sınavıyla ilgili açıklama ve duyurular, Muş Alparslan Üniversitesi SBF Özel Yetenek 

Sınav Bilgi Sistemi http://sbf.alparslan.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. İnternet sayfasındaki 

duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bunun dışındaki hiçbir duyuru geçerli değildir. 

Başvuru yapan adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

WEB SAYFASI 

Muş Alparslan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi Web 

Adresi aşağıdaki gibidir: 

http://sbf.alparslan.edu.tr/ 

 

ADRES 

Spor Bilimleri Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, Güzeltepe/MUŞ  

Telefon: 0436 249 49 49-2129 / 2128 / 2131 

E-Posta: sbf@alparslan.edu.tr 


