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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Rekreasyon, Spor Yöneticiliği Bölümlerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alınacaktır. 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine çevrim içi (online) olarak 

yapılacaktır (https://oys.mu.edu.tr). Adaylar, ön kayıtta çevrim içi (online) olarak sisteme yüklediği 

belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopisini belirlenen tarihler arasında Spor Bilimleri 

Fakültesine şahsen teslim etmek zorundadırlar.  

b. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların kaydı yapılmayacak, kaydı yapılmış olan 

adayların kayıtları silinecek ve haklarında kanuni işlem başlatılacaktır.  

c. Adaylar, ön kayıt sırasında cari harcamalara katkı payı kapsamında 100 TL ücret* yatıracaklardır. 

d. Bu sınavın uygulanmasında, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) Kılavuzu’nda yer alan 

Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili ilke ve kurallar esas 

alınacaktır. 2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili 

yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına 

yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. 

e. Özel Yetenek Sınavı sonunda alınan puan, Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yerine geçer. Bu 

puan tek başına öğrencinin kesin başarı puanını belirlemez. Hesaplama, ÖSYM tarafından 

belirlenen şekilde yapılır.  

f. Özel Yetenek Sınavı sonunda, adaylar ön kayıtta beyan ettikleri program tercih sırası dikkate 

alınarak en fazla bir asil listede ve yedek listelerinde yer alacaktır.  

g. Sınav Yürütme Kurulu, sınav kurallarına uygun olmayan tutum ve davranış sergileyen adayların 

sınavlarını geçersiz sayma hakkına sahiptir. 

h. Bu kılavuzda yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir. 

i. Özel yetenek sınavına girecek adaylar, Sınav Yürütme Kurulunun belirlediği spor kıyafetiyle 

sınava katılacaklardır. 

* Ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar 

Bankası Muğla Şubesi’nde bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli 

Gelirler Hesabına yatırılacaktır.  

 

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

bölümlerine/programlarına başvuruda bulunabilmek için adayların, Tablo 1’de belirtilen 2019 ya 

da 2020 YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) asgari puan şartlarını sağlamış olması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

https://oys.mu.edu.tr/
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Tablo 1: Bölümlere/Programlara Ait Taban Puanlar 

Bölümler/Programlar 

Puanlar (TYT) 

Engelli Adaylar 
Milli Sporcular ve 

Diğer Adaylar 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö.) 100 150 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.) - 150 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İlk 800 bin İlk 800 bin 

Rekreasyon Bölümü (N.Ö.) 100 150 

Rekreasyon Bölümü (İ.Ö.) - 150 

Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö.) 100 150 

Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) - 150 

N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı 

3. KONTENJANLAR 

Bölümlere/Programlara ait kontenjanlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Bölümlere/Programlara Ait Kontenjanlar 

Bölümler/Programlar Cinsiyet 
Milli 

Sporcular 

Engelli 

Adaylar 

Diğer 

Adaylar 

Toplam 

Kontenjan 

Genel Toplam 

Kontenjan 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü (N.Ö.) 

Kadın 5 1 4 10 
40 

Erkek 15 3 12 30 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü (İ.Ö.) 

Kadın 5 - 5 10 
40 

Erkek 15 - 15 30 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü 

Kadın 4 2 9 15 
40 

Erkek 6 2 17 25 

Rekreasyon Bölümü 

(N.Ö.) 

Kadın 4 2 9 15 
40 

Erkek 6 2 17 25 

Rekreasyon Bölümü 

(İ.Ö.) 

Kadın 4 - 11 15 
40 

Erkek 6 - 19 25 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü (N.Ö.) 

Kadın 4 2 9 15 
40 

Erkek 6 2 17 25 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü (İ.Ö.) 

Kadın 4 - 11 15 
40 

Erkek 6 - 19 25 

Not: Milli Sporcu ve engelli kontenjanları genel toplam kontenjana dâhildir, kontenjanlar 

dolmadığı takdirde diğer adayların kontenjanına aktarılacaktır. Kontenjanlar, kadın ve erkek 

adayların yeterli sayıda olmaması halinde aralarında geçiş yapmak suretiyle tamamlanacaktır.  
 

4. ÖN KAYIT  

a. Adaylar başvurularını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine çevrim içi 

(online) olarak yapacaklardır (https://oys.mu.edu.tr).  

b. Ön kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya hatalı 

evrak ibraz etmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

c. Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim 

listeleri 19 Ağustos 2020 tarihinde üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında 

(https://sporbilimleri.mu.edu.tr) ilan edilecektir.  

d. Her aday Tablo 2’de belirtilen bölümlerden/programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilecektir.  

e. Aday, ön kaydını sistem üzerinden tamamladıktan sonra tercihlerinde değişiklik yapamayacaktır.  

f. Yerleştirmede tercih sıralaması esas alınacaktır. 

https://oys.mu.edu.tr/
http://www.sporbilimleri.mu.edu.tr/
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5. ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  

a. Çevrim içi (online) başvuru formu (ön kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistemden alınacak 

belge), 

b. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi (T.C. kimlik numarası içermelidir), 

d. Lise diplomasının aslı ya da ilgili kurum onaylı örneği (Sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin, 

sorumluluk sınavına girip geçmeleri halinde mezun olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi yazı 

almaları gerekmektedir. Bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden 

veya e-devletten alacakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru yapabileceklerdir). 

e. 2019 ya da 2020 yılına ait TYT puanını gösteren belge, (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, 

istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS 

yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları 

zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı 

sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur). 

f.  “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca 

yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kurumundan son 6 (altı) ay içerisinde alınan rapor (engelli 

adaylar hariç), 

g. Cari harcamalara katkı payı kapsamında 100 TL ücret yatırıldığına ilişkin banka dekontu. 

Açıklama kısmına adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve Spor Bilimleri Fakültesi 

yazılmalıdır (Örnek: Derya Sakallı, 12345678910, Spor Bilimleri Fakültesi). 

h. Sporcu özgeçmişi olan adayların, sporcu özgeçmiş belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel 

Müdürlüğü, Spor Federasyonları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor 

Kulüpleri Federasyonu) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İlgili resmi kurumlarca 

onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir. 

i. Milli sporcular için, ilgili spor dalının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınmış Milli Sporcu belgesi (Milli sporcu 

kontenjanından yararlanmak isteyen aday, millilik belgesini sınav başvuru sistemine yüklemelidir). 

j. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 

yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 

sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları engelli sağlık kurulu raporu. 

(Engelli Adayın, Spor Bilimleri Fakültesi müfredatında yer alan fiziksel açıdan zorluk derecesi 

yüksek derslerin uygulamalarını engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır). 
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6. KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER 

*Ön Kayıt Tarihi 10-16 Ağustos 2020 

Sınava Girecek Adayların İlanı 19 Ağustos 2020 

**Ön Kayıtta İstenen Belgelerin Teslim Tarihi 25-28 Ağustos 2020 

***Özel Yetenek Sınavı Başlangıç Tarihi / Saati 25 Ağustos 2020 / 09.00 

El Kavrama Kuvveti, 30 Metre Sürat Koşusu 

Dereceleri ve Sporcu Özgeçmiş Puanın İlan 

Tarihi 

2 Eylül 2020 

Kesin Kayıt Tarihi                                                                      7-10 Eylül 2020 

Yedek Adayların İlan Tarihi 11 Eylül 2020 

****Yedek Kayıt Tarihi                                                                  14 Eylül 2020 

*Ön kayıt tarihi 10 Ağustos 2020 saat 08.30’da başlayacak ve 16 Ağustos 2020 saat 23.59’da sona 

erecektir. 

**Ön kayıtta istenen belgelerin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. Fotokopi ve onaysız belgeler 

dikkate alınmayacaktır. Belgeler Spor Bilimleri Fakültesine şahsen teslim edilecektir. 

***Özel Yetenek Sınavı Başlangıç Tarihi: 25 Ağustos 2020 Saat: 09.00’dur. Müracaat eden aday 

sayısına göre sınav tarih ve saat düzenlemesi yapılacaktır. Değişiklik yapıldığı takdirde bu 

değişiklikler adaylara fakültemiz web sayfasından (http://sporbilimleri.mu.edu.tr) duyurulacaktır. 

Değişiklik yapıldığı takdirde yeni ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde hazır bulunmak 

zorundadırlar. 

****Yedek kayıtlar için başvurular şahsen dilekçeyle 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 09.00-12.00 

arası alınacaktır. Değerlendirme ve kayıt işlemleri aynı gün saat 13.00’ten itibaren yapılacaktır. 

 

7. ÖZEL YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRME 
 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, 

REKREASYON VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ 

YETENEK SINAVI UYGULAMASI 

Özel yetenek sınavı 25 Ağustos 2020 Salı günü başlayacaktır. Adayların 25 Ağustos 2020 Salı günü 

saat 09.00'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stadyumunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Sınavla ilgili tüm bilgiler, sınav kitapçığında bulunmaktadır. 

Tüm bölümler/programlar için özel yetenek sınavları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 
 

Tüm Bölümler/Programlar İçin Özel Yetenek Sınavı Değerlendirilmesi 

SINAV ŞEKLİ SINAVA YÜZDELİK KATKISI 

El Kavrama Kuvveti Testi %20 

30 Metre Sürat Koşusu Testi %20 

Sporcu Özgeçmiş Puanı %60 

 

EL KAVRAMA KUVVETİ TESTİ 

Tüm adayların testleri, elektronik el kavrama kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Tüm adaylara, 

tercih edeceği elinden iki ölçüm hakkı verilecektir. İki ölçümden elde edilen en yüksek derece 

değerlendirmeye alınacaktır. 

 

http://sporbilimleri.mu.edu.tr/
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30 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ 

Tüm adayların 30 metre sürat koşusu testi, fotosel cihazı ile yapılacaktır. Adaylara tek hak 

verilecektir. Aday, 30 m’nin başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi 

geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş çizgisini ayakta 

geçerek kronometreyi durdurur. 

 

SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI 

Sporcu özgeçmiş belgeleri, Ek-1’de yer alan puan tablosuna göre Özel Yetenek Sınav Komisyonu 

tarafından değerlendirilir.  

 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

a. Aday, uygulama sınavlarından (El Kavrama Kuvveti ve 30 Metre Sürat Koşusu Testi) en az birine 

girmek zorundadır. Uygulama sınavlarından en az birine girmeyen aday değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

b. Sporcu özgeçmişini belgelendiremeyen adaylar sınava başvurabilirler. Bu adaylar uygulama 

sınavlarına girmek koşuluyla değerlendirmeye alınırlar. 

c. Her adayın, el kavrama kuvveti testindeki iki denemesinden en yüksek derecesi dikkate alınacaktır. 

30 metre sürat koşusu testi, el kavrama kuvveti testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanından (SÖP) aldığı 

puanların toplamı adayın Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) oluşturacaktır. 

d. El kavrama kuvveti ve 30 metre sürat koşusu testlerinden elde edilen dereceler en yüksekten en 

düşüğe doğru sıralanacak ve elde edilen dereceler (kadın ve erkek adaylar ayrı olarak) skor 

tablosuna göre puanlanacaktır (Ek-2). 

e. Milli sporcular öncelikle genel kontenjandan başarı sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır. Genel 

kontenjanda asil listede yer alamayan milli sporcular kendi aralarında değerlendirilecektir.  

f. Engelli adaylar, engellilik durumlarına göre kendi aralarında Engelli Aday Sınav Komisyonunca 

değerlendirilecektir (Ek-3). 

g. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) hesaplanması, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Kılavuzu esaslarına göre yapılacaktır. 

h. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 

kayıt olan adaylar, 2019/2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken 

Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 

i. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

8. İTİRAZ 

8.1. El Kavrama Kuvveti, 30 Metre Sürat Koşusu Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarına İtiraz 

Aday, El Kavrama Kuvveti ve 30 Metre Sürat Koşusu Testi sınavlarına girdikten sonra, sınav 

uygulamaları ile ilgili itirazını en geç 2 saat içerisinde Sınav İtiraz Komisyonuna itiraz dilekçesi ve 

itiraz ücretine ait banka dekontu ile şahsen yapacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilecektir. 

Aday, El Kavrama Kuvveti ile 30 Metre Sürat Koşusu Derecelerinin ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarının 

ilan tarihini takiben bir iş günü içerisinde Sınav İtiraz Komisyonuna dilekçe ile itiraz ücretine ait banka 

dekontunu ibraz ederek itirazda bulunabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilecektir. 
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8.2. Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 

Aday, değerlendirme sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir iş günü içinde, Sınav İtiraz 

Komisyonuna dilekçe ile itiraz ücretine ait banka dekontunu ibraz ederek itirazda bulunabilir. Daha 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda 

bulunabilecektir.  
 

*İtiraz ücreti 100 TL olup ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Muğla Şubesi’nde bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 

numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına adayın adı, soyadı, T.C. kimlik 

numarası ve Spor Bilimleri Fakültesi yazılmalıdır. (Örnek: Derya Sakallı, 12345678910, Spor 

Bilimleri Fakültesi). 

 

9. KESİN KAYITLA İLGİLİ BELGELER 

a. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi, 

b. 2019 ya da 2020 TYT puanını gösteren belgenin aslı, (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, 

istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS 

yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları 

zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı 

sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur). 

c. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge, 

d. Özel veya resmi tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Spor Bilimleri 

Fakültesi’nde öğrenim görmesinde sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu, 

e.  T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, 

f. Yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf (renkli, tüm yüz hatları belirgin, 

sakalsız, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacak şekilde). 

g. 2020-2021 Güz Yarıyılı katkı payı (sadece II. Öğretimler için) yatırdığını gösterir banka dekontu. 

Kesin kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. 

Yedek kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. Yedek listede yer alan adaylar saat 09.00-12.00 arasında 

Fakültemizde hazır bulunarak sınav yürütme kuruluna dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar. 

12.00’den sonra gelen adaylar haklarını kaybederler. Adayların, sağlık kurulu raporunu daha önceden 

alıp kesin kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtlar yapılmaz. Bu durumda 

yedek listeden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kayıt işlemi yapılır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon : 0 252 211 19 51  

: 0 252 211 31 98 

: 0 252 211 18 69 

Faks  : 0 252 211 19 33  

Web Adresi : www.sporbilimleri.mu.edu.tr    

Ulaşım : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kötekli Kampüsü 48000, 

MUĞLA 
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Ek-1: Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu 
 

PUAN ATLETİZM 

100 
• Herhangi bir kategoride milli atlet olmak 

• Türkiye rekoru kırmış olmak 

90 

• Kulüpler Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 

• Büyükler veya Gençler Türkiye Şampiyonalarında ilk 4 dereceye girmiş olmak 

• Türkiye Süper Liginde yarışmış olmak 

80 • Büyükler veya Gençler Türkiye Şampiyonalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

70 • Yıldızlar Türkiye Şampiyonalarında ilk 4 dereceye girmiş olmak 

50 • Okul sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 4 dereceye girmiş olmak 

40 
• Okul sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı atlet olmak 

30 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı atlet olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı atlet olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN BASKETBOL 

100 
• Herhangi bir kategoride milli basketbolcu olmak 

• Türkiye Basketbol Federasyonunun en üst liginde oynamış olmak 

90 
• Türkiye Basketbol Ligi veya Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde oynamış olmak 

• Basketbol Gelişim Liginde oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

80 
• Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• Türkiye Basketbol 2. Liginde oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

70 

• Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde en az çeyrek final oynamış olmak 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak  

• Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi veya Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde oynamış olmak 

ve en az 3 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

• Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

50 

• Gençler, Yıldızlar veya Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak  

• Büyükler Liginde (Yerel Lig) oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

40 

• Gençler, Yıldızlar veya Küçükler Türkiye Şampiyonası yarı final gruplarında oynamış 

olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 4 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

30 

• Gençler, Yıldızlar veya Küçükler Türkiye Şampiyonası bölge final gruplarında oynamış 

olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı basketbolcu olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN CİMNASTİK 

100 • Herhangi bir kategoride milli cimnastikçi olmak 

90 • Türkiye Şampiyonası veya Federasyon Kupasında ilk 4 dereceye girmiş olmak 

80 
• Kulüpler arası Türkiye Şampiyonaları veya okul sporları Türkiye Şampiyonalarında bireysel veya 

takım müsabakalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

70 • Okul sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

50 
• Türkiye Şampiyonası, kulüpler arası Türkiye Şampiyonası, Federasyon Kupası veya okul sporları 

yarışmalarında müsabakaya katılmak 

40 
• Cimnastik branşlarından herhangi birisinde 5 ayrı yarışmaya katılmış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı cimnastikçi olmak 

30 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı cimnastikçi olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı cimnastikçi olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN FUTBOL 

100 

• Herhangi bir kategoride milli futbolcu olmak 

• Herhangi bir kategoride milli futsal oyuncusu olmak 

• UEFA Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Liginde oynamış olmak 

• TFF Süper Lig, TFF 1. Lig veya TFF Kadınlar 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak 

• TFF 2. Ligde şampiyon olan takımda en az 10 maç oynamış olmak 

90 

• TFF 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak 

• TFF 3. Ligde veya Bölgesel Amatör Ligde (BAL) şampiyon olan takımda en az 10 maç 

oynamış olmak 

• Kadınlar 2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak 

80 

• TFF 3. Ligde en az 5 maç oynamış olmak 

• Bölgesel Amatör Ligde (BAL) en az 10 maç oynamış olmak  

• TFF Gelişim Liglerinde U16 veya üst yaş kategorilerinde en az 10 maç oynamış olmak 

70 
• Kadınlar 3. Liginde en az 5 maç oynamış olmak 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonasında en az yarı final oynamış olmak 

50 

• TFF Gelişim Ligi U15 veya alt takımlarında en az 10 maç oynamış olmak 

• Süper Amatör Ligde şampiyon olan takımda oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı futbolcu 

olmak 

40 

• 1. Amatör Ligde şampiyon olan takımda oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı futbolcu 

olmak  

• Türkiye Şampiyonasında; amatör takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 4 

dereceye giren takımda oynamış olmak 

30 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonasında çeyrek final oynamış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı futbolcu olmak 

• Süper Amatör Ligde oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı futbolcu olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı futbolcu olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN HENTBOL 

100 
• Herhangi bir kategoride milli hentbolcu olmak 

• Türkiye Hentbol Federasyonunun en üst liginde oynamış olmak 

90 
• 1. Ligde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı hentbolcu olmak  

• Süper Gençler Liginde oynamış olmak ve en az 3 yıl lisanslı hentbolcu olmak  

80 

• Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• 2. Ligde şampiyon olan takımda oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı 

hentbolcu olmak 

70 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak ve en az 3 yıl 

lisanslı hentbolcu olmak 

• Erkekler 2. Liginde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı hentbolcu 

olmak 

50 
• Kadınlar 2. Liginde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı hentbolcu 

olmak 

40 

• Bölgesel Ligde şampiyon olan takımda oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl 

lisanslı hentbolcu olmak 

• Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde oynamış olmak 

• Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı hentbolcu olmak 

30 
• Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı hentbolcu olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı hentbolcu olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

PUAN TENİS 

100 

• Herhangi bir kategoride milli tenisçi olmak 

• Kulüpler arası veya ferdi müsabakalarda düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında en az final 

oynamış olmak 

90 
• Kulüpler arası veya ferdi müsabakalarda düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında en az çeyrek 

final oynamış olmak 

80 
• Kulüpler arası veya ferdi müsabakalarda düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında oynamış 

olmak 

70 
• Okul sporları Türkiye Şampiyonasında bireysel veya takım müsabakalarında en az çeyrek 

final oynamış olmak 

50 • İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında final oynamış olmak 

40 
• İl düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında yarı final oynamış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı tenisçi olmak 

30 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı tenisçi olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı tenisçi olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN VOLEYBOL 

100 
• Herhangi bir kategoride milli voleybolcu olmak 

• Türkiye Voleybol Federasyonunun en üst liginde oynamış olmak 

90 • 1. Ligde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

80 

• Gençler veya Profesyonelliğe Aday Voleybolcular (PAV) Türkiye Şampiyonası finallerinde 

en az yarı final oynamış olmak 

• 2. Ligde şampiyon olan takımda oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı 

voleybolcu olmak 

• TVF Pro Beach turnuvasında en az yarı final oynamış olmak 

70 

• Gençler veya Profesyonelliğe Aday Voleybolcular (PAV) Türkiye Şampiyonası finallerinde 

en az çeyrek final oynamış olmak 

• 2. Ligde final gruplarında yer alan takımda oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl 

lisanslı voleybolcu olmak  

• Okul sporları Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

50 
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• 2. Ligde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

40 

• Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 

• Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde en az yarı final oynamış olmak 

• Bölgesel Ligde oynamış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

• TVF Pro Beach turnuvasında oynamış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

30 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı voleybolcu olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN YÜZME 

100 
• Herhangi bir kategoride milli yüzücü olmak 

• Türkiye rekoru kırmış olmak 

90 
• Türkiye Şampiyonaları veya açık yaş yarışmalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 4 dereceye girmiş olmak 

80 
• Türkiye Şampiyonaları veya açık yaş yarışmalarında ilk 16 dereceye girmiş olmak 

• Okul sporları Türkiye Şampiyonalarında ilk 8 dereceye girmiş olmak 

70 • Türkiye Şampiyonalarında ilk 16 dereceye girmek 

50 
• Türkiye Şampiyonalarına katılmış olmak ve son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı yüzücü 

olmak 

40 • Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı yüzücü olmak 

30 • Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı yüzücü olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı yüzücü olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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PUAN DİĞER 

100 • A milli sporcu belgesine sahip olmak 

90 • B milli sporcu belgesine sahip olmak ve belgeyi ibraz ettiği turnuvada ilk 4 derece girmek 

80 

• B milli sporcu belgesine sahip olmak  

• C milli sporcu olmak ve ilk 4 dereceye girmiş olmak (bireysel sporlarda sporcunun kendi 

kategorisinde en az 8 farklı ülkeden sporcu olması, takım sporlarında ise en az 8 ülke takımı 

olması gerekmektedir) 

70 
• C milli sporcu olmak (bireysel sporlarda sporcunun kendi kategorisinde en az 4 farklı ülkeden 

sporcu olması, takım sporlarında ise en az 4 ülke takımı olması gerekmektedir) 

50 • C milli sporcu olmak 

40 

• Türkiye Şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım müsabakalarında ilk 8 dereceye 

girmiş olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 

30 

• Kulüpler arası veya okul sporları Türkiye Şampiyonalarında bireysel veya takım müsabakalarına 

katılmış olmak 

• Son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 

20 • Son 10 yıl içerisinde en az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 

10 • Lisanslı sporcu olmak 
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Ek-2: Skor Tablosu* 

Yüzdelik dilim   Yüzdelik dilim   Yüzdelik dilim  
           

Alt Sınır Üst Sınır Skor  Alt Sınır Üst Sınır Skor  Alt Sınır Üst Sınır Skor 

%0,001 %1 100,00  %35,001 %36 60,00  %70,001 %71 6,63 
           

%1,001 %2 99,50  %36,001 %37 58,00  %71,001 %72 6,40 
           

%2,001 %3 99,00  %37,001 %38 56,00  %72,001 %73 6,18 
           

%3,001 %4 98,50  %38,001 %39 54,00  %73,001 %74 5,95 
           

%4,001 %5 98,00  %39,001 %40 52,00  %74,001 %75 5,73 
           

%5,001 %6 97,50  %40,001 %41 50,00  %75,001 %76 5,50 
           

%6,001 %7 97,00  %41,001 %42 47,50  %76,001 %77 5,28 
           

%7,001 %8 96,50  %42,001 %43 45,00  %77,001 %78 5,05 
           

%8,001 %9 96,00  %43,001 %44 42,50  %78,001 %79 4,83 
           

%9,001 %10 95,50  %44,001 %45 40,00  %79,001 %80 4,60 
           

%10,001 %11 95,00  %45,001 %46 37,50  %80,001 %81 4,38 
           

%11,001 %12 94,00  %46,001 %47 35,00  %81,001 %82 4,15 
           

%12,001 %13 93,00  %47,001 %48 32,50  %82,001 %83 3,93 
           

%13,001 %14 92,00  %48,001 %49 30,00  %83,001 %84 3,70 
           

%14,001 %15 91,00  %49,001 %50 27,50  %84,001 %85 3,48 
           

%15,001 %16 90,00  %50,001 %51 25,00  %85,001 %86 3,25 
           

%16,001 %17 89,00  %51,001 %52 22,00  %86,001 %87 3,03 
           

%17,001 %18 88,00  %52,001 %53 19,00  %87,001 %88 2,80 
           

%18,001 %19 87,00  %53,001 %54 16,00  %88,001 %89 2,58 
           

%19,001 %20 86,00  %54,001 %55 13,00  %89,001 %90 2,35 
           

%20,001 %21 85,00  %55,001 %56 10,00  %90,001 %91 2,13 
           

%21,001 %22 83,50  %56,001 %57 9,78  %91,001 %92 1,90 
           

%22,001 %23 82,00  %57,001 %58 9,55  %92,001 %93 1,68 
           

%23,001 %24 80,50  %58,001 %59 9,33  %93,001 %94 1,45 
           

%24,001 %25 79,00  %59,001 %60 9,10  %94,001 %95 1,23 
           

%25,001 %26 77,50  %60,001 %61 8,88  %95,001 %96 1,00 
           

%26,001 %27 76,00  %61,001 %62 8,65  %96,001 %97 0,78 
           

%27,001 %28 74,50  %62,001 %63 8,43  %97,001 %98 0,55 
           

%28,001 %29 73,00  %63,001 %64 8,20  %98,001 %99 0,33 
           

%29,001 %30 71,50  %64,001 %65 7,98  %99,001 %100 0,10 
           

%30,001 %31 70,00  %65,001 %66 7,75     
           

%31,001 %32 68,00  %66,001 %67 7,53     
           

%32,001 %33 66,00  %67,001 %68 7,30     
           

%33,001 %34 64,00  %68,001 %69 7,08     
           

%34,001 %35 62,00  %69,001 %70 6,85     
           

 

*Kadın ve erkek adaylar ayrı ayrı olmak üzere, el kavrama kuvveti skorları ile 30 metre sürat koşusu 
testi süreleri en yüksek dereceden en düşük dereceye doğru sıralanacaktır. Bu sıralama sonucunda tüm 
adayların içinde bulundukları yüzdelik dilimler belirlenecek ve adayların içinde bulunduğu yüzdelik 
dilime denk gelen skorlar “Adayın El Kavrama Kuvveti Testi Skoru (%20) ve 30 Metre Sürat Koşusu 
Testi Skoru (%20)” olarak sisteme kaydedilecektir. 
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Ek-3: Engelli Adayların Değerlendirilmesi 

Engelli adayların, eğitim-öğretim görmelerine mâni olmayacak düzeyde olmaları ve bu durumlarını 

raporla belgelemeleri gerekmektedir. Engel durumları aşağıda tanımlanmıştır: 

a) Bedensel engelli adaylarda;  

- Dirsek altı (transradial) veya distalinden ampütasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme,  

- Bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinimsel paralizisi 

olanlardan, baş üstü hareketleri yapabilecek durumda olma,  

- Diz altı (transtibial) veya distalinden ampütasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme (aktivite 

düzeyi K4),  

- Dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon ampütasyonu olup, protezle bağımsız ve desteksiz 

hareket edebilme (aktivite düzeyi K4),  

- Spinal kord yaralanması, spina bifida vb. sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve veya motor 

kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,  

- Aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya mobilite 

kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle ellerine yardımcı cihaz 

almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4).  

b) İşitme engelli adaylarda;  

- İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel 

iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan (Sağlık Kurulu raporunda 

belirtilmelidir).  

c) Görme engelli adaylarda,  

- Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma.  

d) Zihinsel engelli adaylarda,  

- “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).  

e) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda,  

- Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu 

raporunda belirtilmelidir).  

Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, 

ilgili Engelli Aday Sınav Komisyonunca değerlendirilecek ve adayın başvurusu spor bilimleri alanında 

eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde kabul edilecektir. 

 


