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MİLLİ SPORCU
KONTENJANI

ENGELLİ
KONTENJANI

Bölümlere göre kontenjan bilgisi ÖSYM tarafından 2021-YKS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
yayınlandığında BESYO web sayfasında duyurulacaktır.

 Milli sporcu kontenjanına sadece olimpik branşlarda milli olmuş adaylar başvurabilir. (Olimpik
branşlar
listesine
“http://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-SporDallari/49/1” adresinden ulaşılabilir.
 Milli sporcular milli kontenjanından yararlanmakla beraber ayrıca dilekçe ile belirtmek
koşuluyla isterlerse yetenek sınavına da katılabilme hakkına sahiptirler (Dilekçeleri
Yüksekokulumuz web sayfasındaki duyurulardan indirebilirsiniz).
 Milli ve engelli adaylar için ayrılan kontenjan programlarımıza ait toplam kontenjan
içerisindedir. Ancak, engelliler ve milli sporcular için ayrılan kontenjanların dolmaması halinde,
bu kontenjanlar diğer öğrenciler için ayrılan kontenjanlara eklenecektir.
 Programlarımıza ait kadın veya erkek kontenjanlarının dolmaması halinde, eksik kalan
kontenjanlar diğer cinsiyetten karşılanacaktır.
1. ÖNKAYIT, YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
ÖN KAYIT (ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU)

09-13 AĞUSTOS 2021

ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN
ADAYLARIN İLANI

16 AĞUSTOS 2021

ÖZEL YETENEK SINAVI

19-20 AĞUSTOS 2021

ÖZGEÇMİŞ BELGESİ OLAN ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞ
BELGELERİNİN SON TESLİM TARİHİ*

20 AĞUSTOS 2021

ÖZGEÇMİŞ BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20-25 AĞUSTOS 2021

KONTROL LİSTELERİNİN ASILMASI

25-27 AĞUSTOS 2021

SINAV SONUÇLARININ İLANI

31 AĞUSTOS 2021

KESİN KAYIT TARİHİ **

06-10 EYLÜL 2021

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI

10 EYLÜL 2021

BOŞ KONTENJANLARA BAŞVURU ALINMASI

13 EYLÜL 2021

* Özgeçmiş belgeleri ve Millilik Belgesi Özel Yetenek Sınav tarihleri içerisinde bizzat aday
tarafından Yüksekokulumuza elden teslim edilecektir.
** Özel Yetenek Sınav sonuçları ilanı ile birlikte bölümlere ilişkin ayrıntılı kesin kayıt programı
üniversitemiz ve/veya yüksekokulumuz resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
NOT: ADAYLAR SINAVLA İLGİLİ TÜM DUYURU VE AÇIKLAMALARI YÜKSEKOKULUMUZUN
WEB ADRESİNDEN TAKİP ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.

2

2. ÖZEL YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT VE KATILIM KOŞULLARI
a. Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırmak isteyen tüm adayların (engelli adaylar hariç) 2021
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanının 150 ve üzerinde olması veya 2020-TYT Dönüştürülmüş
Puanına sahip olması gerekir.
b. Özel yetenek sınavına başvuran adayların T.C. vatandaşı veya KKTC vatandaşı olması
gerekmektedir.
c. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih edecek adayların 2021 Y-TYT’de (Ek
puansız yerleştirme puanının başarı sırası) en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olması
gerekmektedir.
d. Milli kontenjanına sadece olimpik spor branşlarında millilik belgesi olan adaylar başvurabilir.
e. Milli kontenjanına başvuran adayların ayrıca özel yetenek sınavına girebilmesi için
Yüksekokulumuz web sayfasındaki duyurular kısmından indirip imzalayacakları dilekçeyi
çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
f. Başvuru tarihinde lise veya dengi okullardan mezun veya mezun olabilir durumunda olmak
(Kesin kayıtlarda lise diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt
hakkını kaybeder).
g. Başvuruda bulunabilmek için “Spor Özgeçmişi Belgesi” beyan etme zorunluluğu yoktur. Spor
Özgeçmiş Belgesi olmayan adaylarda başvuruda bulunabileceklerdir. Spor Özgeçmiş Belgesi
sunacak adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu
lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu yoktur).
3. BAŞVURU YERİ
Ön kayıt başvuru işlemleri 9-13 AĞUSTOS 2021 tarihleri arasında internet ortamında (çevrimiçi)
yapılacaktır. Ön kayıt başvuru internet adresleri 9 Ağustos 2021 öncesi BESYO web sayfasından
duyurulacaktır.
4. ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
a. 2021 Temel Yeterlilik Testi Sonuç Belgesi veya 2020-TYT Dönüştürülmüş Puan belgesi
b. Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf
c. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik belgesi (ön ve arka yüzü aynı sayfada
olacak şekilde)
d. Lise diploması (Yalnızca 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
Spor Lisesi veya Liselerin Spor-Alan/Kol bölümlerinden mezun olan adaylar için).
e. Adayların herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel
Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu.
f. Milli kontenjanına başvuran adaylar Yüksekokulumuz Web sayfasından edinecekleri dilekçe
örneklerinden (sadece milli kontenjanına başvurmak istiyorum “dilekçe 1” veya hem milli hem de
genel kontenjana başvurmak istiyorum “dilekçe 2”) kendilerine uyanı indirerek doldurduktan
sonra çevrimiçi başvuru sistemine yükleyeceklerdir (Dilekçeleri Yüksekokulumuz web
sayfasındaki duyurular bölümünden indirebilirsiniz).
5. ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Yüksekokulumuza ön kayıt yaptıran adaylardan Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanacak
adayların belirlenebilmesi için başvuran tüm erkek ve kadın adayların TYT puanları büyükten
küçüğe doğru sıralanacak ve ilk 600 (altı yüz) erkek aday ve ilk 300 (üç yüz) kadın aday özel
yetenek sınavına girmeye hak kazanacaktır.
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6. SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ
Sporcu Özgeçmiş belgeleri ve/veya adayın olimpik branşlarda milli olduğunu gösteren belgeler Özel
Yetenek Sınav tarihleri içerisinde (19-20 Ağustos 2021) bizzat aday tarafından
Yüksekokulumuza elden teslim edilecektir.
 Spor özgeçmiş belgeleri onaylanmış olarak ilgili federasyonlardan alınmalıdır.
 ISLAK İMZALI VE MÜHÜRLÜ ve/veya ELEKTRONİK İMZALI olmayan spor özgeçmiş
ve millilik belgeleri KESİNLİKLE değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Adayların spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu
lisanslarının olması zorunludur (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu yoktur).
 Adayların "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en yüksek puanı
değerlendirmeye alınacaktır.
 Milli sporcuların milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da
noter tasdikli sureti.
7. ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KIYAFETLER
 Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya
süresi dolmamış pasaport). Fotoğraflı özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.
 Spor giysileri (şort, tişört, spor ayakkabısı).

8. SINAV TARİHİ VE YERİ
Özel yetenek sınavı 19 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır ancak pandemi koşullarından dolayı
adaylar gruplar halinde sınava alınacağından ayrıntılı program 16 Ağustos 2021 tarihi mesai
bitiminde açıklanacaktır.
 30 m sürat testi Hatay MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Stadyumunda yapılacaktır.
 Adaylar kendileri için ilan edilen gün ve saatten en az 30 dakika önce Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Stadyumunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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9. ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TEST VE DEĞERLENDİRME
Adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP) 30 m sürat testi ve Spor Özgeçmişi puanlarından
hesaplanacaktır.
30 METRE SÜRAT TESTİ:
30 metre sürat testi fotosel kullanılarak yapılacaktır. Adaylar koşuya başlangıç fotoselinin 1 metre
gerisinden başlayacaklardır. Her adaya 1 (bir) koşu hakkı tanınacaktır.

DEĞERLENDİRME
Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması (ÖYSP): Tüm bölümler için Özel Yetenek Sınav
Puanının hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.
ÖYSP = (30 m Sprint Testi Standart Puanı x 0,70) + (Spor Özgeçmişi Standart Puanı x 0,30)
Yerleştirme puanının hesaplanması (YP): 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunda (Sayfa 33-34-35) belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Milli Kontenjan İçin Değerlendirme: Milli Adayların değerlendirilmesi TYT puanına göre
yapılacaktır. Erkek ve kadın adayların TYT Puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve
cinsiyet kontenjanı olmaksızın kılavuzda belirlenen kontenjan kadar aday kesin kayıt
yapmaya hak kazanacaktır.
ÖNEMLİ NOT:
•

Adaylar yetenek sınavına telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla, silah vb. teçhizatla
giremezler.
• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Kazanamayan adayların başvuru belgeleri (diplomalarının aslı hariç) hiçbir şekilde geri
verilmeyecektir.
• Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, adaylara duyurmak koşuluyla, sınav ile ilgili her
türlü değişiklik yapmak hakkına sahiptir.
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SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUAN KRİTERLERİ
BİREYSEL SPORLAR İÇİN
Olimpiyat, Dünya kupası (olimpik branşlar) ve Dünya şampiyonalarından (olimpik
branşlar) birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
Avrupa şampiyonası (olimpik branşlar), Avrupa kupası (olimpik branşlar) ve Akdeniz
oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
Olimpiyat, Dünya kupası (olimpik branşlar) ve Dünya şampiyonalarından (olimpik
branşlar) birine katılmış olanlar
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası (olimpik branşlar) bir
turnuva da ilk üç dereceye girmiş olanlar
Avrupa şampiyonası (olimpik branşlar), Avrupa kupası (olimpik branşlar) ve Akdeniz
oyunlarından birine katılmış olanlar
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası (olimpik branşlar) bir
turnuvaya katılmış olanlar (İlgili Federasyonun davetli sporcusu olduğunu belgelemek)
Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
(olimpik olmayan branşlar)
Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
(olimpik olmayan branşlar)
Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katılmış olanlar (olimpik olmayan
branşlar)
En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuva da ilk üç dereceye girmiş olanlar
(olimpik olmayan branşlar)
Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupalarından birine katılmış olanlar (olimpik olmayan
branşlar)
En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar (olimpik olmayan
branşlar) (İlgili Federasyonun davetli sporcusu olduğunu belgelemek)
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (Atletizm
turnuvalarında harcırah barajını geçmiş olmak)
Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (Atletizm
turnuvalarında harcırah barajını geçmiş olmak)
Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye
girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal turnuvalarda ilk üç
dereceye girmiş olanlar
Gençler ve Büyükler bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar
Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarında (okullar arası müsabakalar dahil) ilk üç
dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş
olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş
olanlar
Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar (okullar arası
müsabakalar dahil)
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar (okullar arası
müsabakalar dahil)
Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)
Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)
Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (lisans belgesi yeterlidir, 3 (üç) yıllık
lisanslı sporcu olmak ve 5 adet müsabaka cetveli zorunluluğu yoktur)

PUAN
100
95
90
90
85
80
80
75
65
65
60
60
60
50
50
45
45
35
35
35
35
35
30
30
30
25
20
15
10
6

 Adayların yukarıdaki tablonun son maddesi hariç spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için
branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu, antrenör ve hakem belgelerinin (lisanslarının) olması zorunludur
ve BELGELENMELİDİR (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu yoktur).
 Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en yüksek
puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından onaylı
(üst yazılar elektronik imzalı da olabilir, müsabaka cetvelleri için ıslak imza ve mühür zorunludur)
olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
 Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi yasal
işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği kesilecektir.
 Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere uygun
olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir.
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FUTBOL

PUAN
Milli Takımda Yer Almak

A milli takımda yer almak

100

Ümit milli takımda yer almak

90

A Genç milli takımda yer almak

80

B Genç milli takımda yer almak

70

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak

90
60
50

Ligde Oynamak
Süper ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli)
I. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli)
II. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli)
III. Lig de yer almak (5 adet müsabaka cetveli)
U21 - U19 Elit - U17 Elit (5 adet müsabaka cetveli)

90
80
70
60
50

BAL - Gelişim Liglerinde yer almak (5 adet müsabaka cetveli)

40

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası









İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Eleme turları

50
30
20

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

25

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

20

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (lisans belgesi yeterlidir, 3
(üç) yıllık lisanslı sporcu olmak ve 5 adet müsabaka cetveli zorunluluğu
yoktur)

20
15
10

Adayların yukarıdaki tablonun son maddesi hariç spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için
branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu, antrenör ve hakem belgelerinin (lisanslarının) olması
zorunludur ve BELGELENMELİDİR (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu
yoktur).
Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından
onaylı (üst yazılar elektronik imzalı da olabilir, müsabaka cetvelleri için ıslak imza ve mühür
zorunludur) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi
yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği
kesilecektir.
Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere
uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma
hakkına sahiptir.
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Hentbol

PUAN
Milli Takımda Yer Almak

A milli takımda yer almak

100

Genç milli takımda yer almak

90

Yıldız milli takımda yer almak

80

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak

70
60
50

Ligde Oynamak
Süper lig (5 adet müsabaka cetveli)
Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)

80
60
30

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası









İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Eleme turları

50
30
20

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka
cetveli)

25

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

20

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka
cetveli)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (lisans belgesi yeterlidir, 3
(üç) yıllık lisanslı sporcu olmak ve 5 adet müsabaka cetveli zorunluluğu
yoktur)

20
15
10

Adayların yukarıdaki tablonun son maddesi hariç spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için
branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu, antrenör ve hakem belgelerinin (lisanslarının) olması
zorunludur ve BELGELENMELİDİR (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu
yoktur).
Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından
onaylı (üst yazılar elektronik imzalı da olabilir, müsabaka cetvelleri için ıslak imza ve mühür
zorunludur) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi
yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği
kesilecektir.
Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere
uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma
hakkına sahiptir.
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Voleybol

PUAN
Milli Takımda Yer Almak

A milli takımda yer almak

100

Genç milli takımda yer almak

90

Ümit milli takımda yer almak

80

Yıldız milli takımda yer almak

70

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak

70
60
50

Ligde Oynamak
Efeler ve Sultanlar Ligi
Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)

80
60
30

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası









İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Eleme turları

50
30
20

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

25

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

20

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka
cetveli)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (lisans belgesi yeterlidir, 3 (üç)
yıllık lisanslı sporcu olmak ve 5 adet müsabaka cetveli zorunluluğu yoktur)

20
15
10

Adayların yukarıdaki tablonun son maddesi hariç spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için
branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu, antrenör ve hakem belgelerinin (lisanslarının) olması
zorunludur ve BELGELENMELİDİR (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu
yoktur).
Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından
onaylı (üst yazılar elektronik imzalı da olabilir, müsabaka cetvelleri için ıslak imza ve mühür
zorunludur) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi
yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği
kesilecektir.
Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere
uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma
hakkına sahiptir.

10

Basketbol

PUAN
Milli Takımda Yer Almak

A milli takımda yer almak

100

B milli takımda yer almak

90

Genç A milli takımda yer almak

70

Genç B milli takımda yer almak

70

Ümit milli takımda yer almak

70

Yıldız milli takımda yer almak

50

Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Spor Toto Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi (5 adet müsabaka
cetveli)
Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli)

70
60
50
80
60
40

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası









İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Eleme turları

50
30
20

Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

25

Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)

20

Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli)
Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (lisans belgesi yeterlidir, 3 (üç)
yıllık lisanslı sporcu olmak ve 5 adet müsabaka cetveli zorunluluğu yoktur)

20
15
10

Adayların yukarıdaki tablonun son maddesi hariç spor özgeçmişinden puan alabilmeleri için
branşında en az 3 (üç) yıllık sporcu, antrenör ve hakem belgelerinin (lisanslarının) olması
zorunludur ve BELGELENMELİDİR (lisans tescillerinin üst üste üç yıl olmak zorunluluğu
yoktur).
Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili federasyon temsilciliklerinden alınan belgeler, GSB ya da illerde GSİM’ler tarafından
onaylı (üst yazılar elektronik imzalı da olabilir, müsabaka cetvelleri için ıslak imza ve mühür
zorunludur) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Spor özgeçmişi belgelerinde sahte beyan tespit edildiği takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse dahi
yasal işlem başlatılacak ve sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği
kesilecektir.
Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere
uygun olup olmadığını ve kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma
hakkına sahiptir.

Not: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5. yarıyıldan itibaren açılacak branş dersleri
Yüksekokulumuz akademik personel ve fiziksel olanaklarına bağlı olarak
belirlenecektir.
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