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2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

GENEL KOŞULLARI VE TANITIMI  

Amaç ve Kapsam    

Bu kılavuz Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve 

buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın 

uygulanış biçimi, puanlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. Kılavuzun hazırlanmasında 

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesi esas 

alınmıştır.  

“Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) 

yapma hakkına sahiptir.” 

Kontenjanlar Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na alınacak öğrenci 

kontenjan dağılımları aşağıdaki gibidir. 

 

Program 

Milli Sporcu Genel Engelli Şehit ve Gazi 

Yakını1 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 
Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

4 2 16 14 1 1 1 1 

Spor 

Yöneticiliği 
4 3 20 19 1 1 1 1 

 

• Milli Sporcu, şehit, gazi yakını ve engelli kontenjanları toplam kontenjan içerisindedir. Milli 

Sporcu, şehit, gazi yakını ve engelli kontenjanı dolmadığı takdirde bu kontenjanlar genel 

kontenjana eklenecektir.    

• *Engelli adaylar sınavın, beceri koordinasyon parkur etabından muaftır. Bu adaylar spor 

özgeçmişleri ile değerlendirmeye alınacaktır. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne Y-TYT’den ilk 800 bine (Sekiz Yüz Bin) girme şartı 

aranacaktır. Her program için asil ve yedek listeler de ayrı ayrı ilan edilecektir.  

Başvuru için gerekli Y-TYT Taban Puanları 

Bölümler Y-TYT Taban Puanları 

 Milli Sporcu ve 

Spor Lisesi 

Genel Engelli Şehit ve Gazi 

Yakını 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

Y-TYT İlk 

800.000 kişi 

arasına girmek 

Y-TYT İlk 

800.000 kişi 

arasına girmek 

Y-TYT İlk 

800.000 kişi 

arasına girmek 

Y-TYT İlk 

800.000 kişi 

arasına girmek 

Spor Yöneticiliği  TYT 150 TYT 180 TYT 100 TYT 150 

 

 

 

                                                           
1 Şehit Yakını 1. Derece (Anne, Baba, Eş veya Çocuk). 



Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru 

               

1. Başvuru linki:  http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11   

 

2. Genel adaylar güncel fotoğraf haricinde herhangi bir belge yüklemeyecektir. 

 

3. Milli Sporcu, Engelli Adaylar, Şehit ve Gazi yakınları başvuru ekranında durumlarını 

gösterir belgeyi yüklemek zorundadırlar. 

 

4. Bütün adaylar online başvuruda kendi iletişim ve adres bilgilerini vermek zorundadır. Yanlış 

verilen bilgilerden dolayı oluşacak sorunlardan adayın kendisi bizzat sorumludur. 

 

Özel Yetenek Sınavı giriş esnasında aday tarafından hazır bulundurulması gereken belgeler 

1. Aday Sınav Giriş Belgesi 

 

2. Covid 19 HES Kodu  

 

3. Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “Sportif etkinliklere katılmasında sakınca yoktur” 

açıklamalı sağlık belgesi (Aile sağlık merkezlerinden alınan belgeler) 

 

4. Nüfus Cüzdanı (T.C. kimlik numaralı onaylı belgenin aslı). 

 

Önemli Uyarı: Özel Yetenek Sınavı Giriş esnasında yukarıdaki belgeleri görevlilere ibraz 

edildikten sonra aday sınava alınır. Aksi halde yukarıdaki belgeleri sağlayamayan aday sınava 

alınmayacaktır ve sınav hakkını kaybedecektir. 

 

 

Not:  

1‐ Sınav başvurusu online olacaktır.    

2‐ Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar.    

3‐ Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde, sınavın süresi ve etapları ile ilgili değişiklik yapma 

hakkında sahiptir. Sınavın, adayların ve personelin güvenliği ve sağlığını tehdit edecek durumlarda 

sınavın tüm aşamaları değiştirilebilecek ve iptal edilebilecektir.    

 4‐ Engelli adayların rapor durumları ve kayıt kabulleri “Engelli Adaylar Komisyonu” tarafından 

belirlenecektir.     

5‐ Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol etmelidir, bu nedenle tüm evrakların 

detaylı bir şekilde kontrol edilerek kaydın tamamlanması adayın menfaatine olacaktır. Kayıt ile ilgili 

tüm sorumluluk adaya aittir.   

6 Covid 19 tedbirleri dolayısıyla sınav esnasında stadyum dışına ortak izleme ekranı 

konulmayacaktır. Ardahan Üniversitesi web sayfasından ilan edilecek olan youtube kanalı 

vasıtasıyla sınav canlı olarak verilecektir.  

 

http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11


 

Beceri‐Koordinasyon Testi 

 

Adaylar beceri koordinasyon parkuruna katılabilmek için kendileri için ilan edilen saatten en 

erken 30 dakika önce, kendilerine verilen göğüs numaraları ile hazır olmalıdırlar. Sınav tarih ve 

saatinde sınav mahallinde bulunmayan adaylar sınava girme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Beceri koordinasyon parkuru aşağıdaki şekilde belirtilen istasyonlara sahiptir.  

Beceri Koordinasyon parkurunda adaya 1 hak verilecektir. Parkur etaplarında yapılabilecek 

muhtemel hatalar parkur görevlisi tarafından adaya bildirilecek, hatalı hata yaptığı yerden başlayarak 

devam etmeli aksi takdirde aday için diskalifiye kararı verilecektir. Diskalifiye olanlar genel 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Sınav parkur alanında çivili, dişli (vidalı krampon) türü ayakkabı giymek yasaktır. Sportif 

amaçla kullanılan koşu ve yürüyüş ayakkabıları, salon ayakkabıları, halı saha ayakkabıları 

kullanılabilecektir. Sınava çıplak ayakla katılmak kesinlikle yasaktır ve uyarılara rağmen uymayan 

adayların çıplak ayakla bitirdikleri parkur derecesi geçerli olmayacaktır.  

Covid (19) tedbirleri nedeniyle adaylar belirlenen sınav tarihinde hazır bulunacak başvuru 

sayısı ve yoğunluğuna göre adaylar göğüs numarasında göre gruplar halinde sınav alanına alınacaktır. 

Adaylar sadece 2020‐2021 özel yetenek beceri koordinasyon parkuruna katılacaktır. Adayların Covid 

(19) tedbirleri nedeniyle sınavlara ve kesin kayıtlara maske ile gelmeleri zorunludur. 

Beceri‐Koordinasyon Parkuru 

Sınav yeri, Ardahan 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumudur. Sınav; 6 adet lastik geçiş, engel 

çubuğu üzerinde 5 adet sağa 5 adet sola toplam 10 adet çift ayak sıçrama, slalom koşusu ve 30 metre 

sprint koşusunu kapsar. Sınavı biten adaylar sağlık tedbirleri nedeniyle beklemeden sınav alanını terk 

etmelidirler. 

 

 

 



 

1. Lastik Geçiş: Koordinasyon parkurunun ilk etabıdır. Aday bu etapta start noktasından 

çıktıktan sonra parkur içerisinde bulunan 6 adet lastik içerisinden geçer. Yanlış geçiş ve 

yönelimlerde görevli öğretim elemanının uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Yan 

çizgiden fotoselin başlangıcına kadar olan mesafe 2.23 metredir. İki fotosel arası mesafe 

1.90 metredir. Fotoselden lastiklerin başlangıcına kadar olan mesafe 5 metredir. Lastik 

engelinin baştan sona uzunluğu toplam 2.22 metredir. Lastik engelinin bitiminden çift 

ayak sıçrama engeline kadar olan mesafe ise 4.50 metredir.  

 

2. Çift Ayak Sıçrama: Aday ilgili parkur sırası üzerinde çift ayak olmak üzere 5 adet sağa 

5 adet sola toplam 10 adet çift ayak sıçrama tamamlamak zorundadır. Tek ayakla ve 

senkron olmayan atlayışlar geçerli değildir. Adayın sıçrayış sonrası yere basma 

aşamasında her iki ayağı da aynı anda yere temas etmelidir. Sıçrama engelinin yüksekliği 

30 cm, uzunluğu ise 2.50 metredir. Çift ayak sıçrama engelinden slalom engeline kadar 

olan mesafe ise 4.60 metredir. Yan çizgiden çift ayak sıçrama engeline kadar olan mesafe 

3.60 metredir. 

 

3. Slalom Koşusu: Parkurda 5 perdeden oluşan paralel slalom etabını adaylar yan olarak 

ya da düz koşu şeklinde tamamlayabilirler. Aday parkurun sağ tarafından girerek etaba 

başlayabilir, aday düşürdüğü slalom çubuğunu düzelterek kaldığı yerden etaba devam 

etmelidir, yanlış geçiş ve yönelimlerde görevli öğretim elemanının uyarıları mutlaka 

dikkate alınmalıdır. Slalomlar arası mesafe 1.20 metredir. Slalomun en başından 

slalomun en sonuna kadar olan mesafe 3.27 metredir. Yan çizgiden slaloma kadar olan 

mesafe 3.03 metredir.  

 



4. Sprint Koşusu: Aday parkurun son etabında slalom koşusundan sonra sprint koşusu 

yaparak, fotoselli kronometreyi durdurur ve parkuru tamamlar. Parkurun başlangıç 

fotoselinden bitiş fotoseline kadar olan toplam uzunluğu 52.60 metredir. 

 

Teknik aksaklıklar dışında kapatılamayan fotosel geçişinden aday sorumludur (fotoselin üzerinden 

atlamak, altından geçmek vb.). Adayların bitiş çizgisini geçerek fotoseli durdurmaları bir 

zorunluluktur. Geçişlerde mutlaka görevli öğretim elemanının uyarıları dikkate alınmalıdır. Uyarıya 

rağmen parkura devam ederek tamamlayan adaylar diskalifiye edilirler. 

Sınava katılmayan ve diskalifiye olan adaylar 0 (sıfır) puan alır, sınav sıralama listesinde 

yer alamazlar. 

Testin başında ve sonunda yer alan fotosele bağlı kronometre adayın parkuru tamamlama 

süresini belirler. Sonuçlar dijital olarak kaydedilir ve itirazlar bu kayıtlardan seyredilerek nihai 

değerlendirme yapılır. Bu teste her adayın 1 kez katılma hakkı vardır. Test esnasında görevlilerin 

uyarılarını dikkate almayan adaylar diskalifiye edilir ve bu testten sıfır (0) puan alırlar.  

Not: Sınav Komisyonu fiziksel imkanları değerlendirmek suretiyle sınav şekli, günü ve yerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şayet bir değişiklik söz konusu olursa adaylara Ardahan 

Üniversitesi Web sitesi üzerinden (www.ardahan.edu.tr) duyurulacaktır. Olası duyurulardaki 

değişiklikleri takip etmek adayların sorumluluğu dahilindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ardahan.edu.tr/


 

Özel Durumlar  

1‐ Kadın öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar erkek adaylar arasından, 

Erkek öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar kadın adaylar arasından 

tamamlanacaktır.  

2‐ Milli sporcular A, B veya C millilik belgesine sahip sporculardır. Milli sporcular kendi kontenjanları 

içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Kendi kontenjanları içerisinde yerleşemeyen milli 

adaylar, diğer kontenjan içerisinde değerlendirilecek olup; 

• A Milli adaylar için 50 puan 

• B Milli adaylar için 40 puan 

• C Milli adayalar için ise 30 puan verilecektir.  

3‐ Kontenjandan fazla milli sporcu müracaatı olursa ilgili kontenjan için milli sporcular puan 

sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanacaktır.    

4‐ Engelli adayların engel durumunu ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren Sağlık 

Kurulu Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur. Engelli adayların sınava müracaat 

sırasında bu adayların raporları ve belgeleri sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra 

müracaatları uygunsa işleme alınacaktır.  

5‐ Engelli adayların sınav puanlaması ve kontenjan dağılımları kendi içerisinde yapılacaktır.  

6‐ Engelli adayların “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin aslını müracaat sırasında online olarak 

sisteme yüklemek zorunda, kesin kayıtta ise belgenin aslını ibraz ederek veya noter tasdikli suretini 

teslim etmek zorundadır.  

7‐ İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması 

durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS 

Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

8‐ Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak formül 

aşağıdaki şekilde 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.) Bu adaylardan (30.03.2012 tarihi 

itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 

belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler) mezuniyet tarihini gösterir 

belge istenecektir. 

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) 

 

 



Milli kontenjanından başvuran adaylar için diğer alandan gelen adaylar için kullanılacak olup; 

• A Milli adaylar için 100 

• B Milli adayalar için 90 

• C Milli adaylar için ise 80 puan eklenecektir. 

9‐ Öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların Y-TYT puanın en düşük 800 bininci 

başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.  

Özel Yetenek Giriş Sınavı ve Kayıt Tarihi  

Ön Kayıt: 04-18 Eylül 2020 

Sınav: 21-22-Eylül 2020 

Geçici Sonuçların İlanı: 23 Eylül 2020 

Geçici Sonuçlara İtirazlar: 24 Eylül 2020 

Kesin Sonuçların İlanı: 25 Eylül 2020 

Kesin Kayıt: 28-29-30 Eylül 2020 

Yedek Kayıt:1-2 Ekim 2020 

İtiraz Kurulu  

• İtiraz Kurulu Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce 

belirlenir.  

• Kurulun görevleri sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Sınavla 

ilgili her türlü itirazlar Ardahan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 

TR610001200967800006000016 Halkbank IBAN No’lu hesabına, “Sınav itiraz ücreti” 

açıklamasıyla 200 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak;  

 

• Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliği’ne yapılacaktır. Aday itirazını sınava girdiği gün yapmak 

zorundadır.  

• İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir.  

Not: Covid (19) tedbirleri dolayısıyla mesafeli ve hijyen kurallarına uygun en az temas ve risk 

göz önüne alınarak bir parkur hazırlanmıştır. Adayların sınav alanına maske ile gelmeleri kendileri, 

diğer adayları, ailelerini ve sınavda görevli tüm elemanları etkileyeceğinden hem gerekli hem de 

zorunludur. Tüm adaylarımızın gerekli tedbirleri almaları sınav öncesi, sırası ve sonrasında gerekli 

sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının her şeyden önce bir vatandaşlık görevi olduğu 

unutulmamalıdır.  

 

 

 



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylarda 

aranan şartlar: 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, 

3. Kayıt yaptıracağı Eğitim Öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek (Engelli adaylar için 

bir önceki yılda girdiği sınav sonucu da geçerlidir)  

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

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış 

olmak, 

5. Milli, Şehit Yakını veya Engelli kontenjanına başvuracak adayların bu kontenjanlar için 

istenilen özelliklere sahip olması. 

6. Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek 

adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum 

belgesi istenecektir.  

7. Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir 

yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.   

8. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na başvuracak adayların 2020 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının; Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı 

aranmaktadır. 

9.         Milli Kontenjanı (Tüm Bölümler için) en az 150 (Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü tercihi için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı 

aranacaktır).  

10. Engelli adaylar için (Spor Yöneticiliği Bölümü için) en az 100 ve daha fazla puan 

almış olmalıdır. Engelli adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanını tercih 

edebilmeleri için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranacaktır.    

11. Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar için 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih 

ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi 

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

sporcu belgesi.   

12. Engelli (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) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden 



azalma oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri 

zorunludur. 

 

Aday kabul işlemleri Ardahan Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde 

yürütülür. 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLAMA 

Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2020 öğrenci seçme sınavı Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için YKS‐Y-TYT puanı, Spor Yöneticiliği Bölümü için YKS-TYT 

puanına göre ÖSYM kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir. *(Değerlendirmeler Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı 19.08.2020 tarihli Özel Yetenek Yerleştirme İşlemleri Konulu 75850160-

301.01.01.-E.51107 Sayılı Kararı Gereğince Uygulanacaktır). 

  2019 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Beceri‐koordinasyon parkuru puanının Özel Yetenek Sınav puanı (ÖYSP) içerisindeki oranı 

genel kontenjan için %100’dür. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak formüller 

aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

Erkek adaylar için 45:00 saniyenin üzeri, kadın adaylar içinse 50:00 saniye üzeri dereceler sıfır 

(0) puan olarak değerlendirilir. 

Erkek adayların parkuru en kısa sürede tamamlayan adaya 100 puan verilecektir. 

‐ 45:00 saniyenin üzerinde tamamlayan adaylara 0 (sıfır) puan verilecektir. 

                                              Parkurun en iyi derecesi (en kısa süre) x 100 

Erkek Adayın BKPTP= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                            Adayın Beceri Koordinasyon Parkur Derecesi 

 

 

 

 

 



Kadın adayların parkuru en kısa sürede tamamlayan adaya 100 puan verilecektir. 

‐ 50:00 saniyenin üzerinde tamamlayan adaylara 0 (sıfır) puan verilecektir. 

                                              Parkurun en iyi derecesi (en kısa süre) x 100 

Kadın Adayın BKPTP= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                            Adayın Beceri Koordinasyon Parkur Derecesi 

 

Sınav sonuçları kadın ve erkek adaylar için ve her bir program için ayrı ayrı hesaplanır. 

Sınava katılmayan ve parkur hakkında da diskalifiye olan adaylar 0 (sıfır) puan alır, sınav 

sıralama listesinde yer alamazlar. 

Genel Kontenjan Adaylar İçin Hesaplama  

YP = (1,17 x ÖYSP‐SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x Y-TYT ‐P)05 

Milli Sporcu Adaylar İçin Hesaplama 

Milli kontenjandan müracaat eden adayların müracaat puanı hem Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği için hem de Spor Yöneticiliği Bölümü için (Y-TYT) ve yerleştirme puanı kendi 

kontenjanı içinde değerlendirilecektir. Milli adaylar millilik kategori (A, B, C) göre 

değerlendirilecektir. Buna göre; 

a) Millilik Kategori Faktörüne Bağlı Puan Tablosu 
 

A Milli: 100 puan 

B Milli: 90 puan 

C Milli: 80 puan 

 

 

Spor Lisesi Çıkışlı Adaylar İçin Hesaplama 

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

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.) 

 

 

 



Engelli Adaylar İçin Hesaplama 

 

*ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI (BİREYSEL SPORLAR İÇİN) 

Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu  100  

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş 

sporcu  

95  

Paralimpik oyunlarında sporcu olarak görev almak  90  

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev 

almak  

85  

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı 

turnuvalarda ilk üçe girmek  

75  

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı 

turnuvalarda sporcu olarak katılmak  

65  

Uluslararası bir turnuvaya katılmış olmak  55  

Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak  50  

Üniversitelerarası, Liseler arası yarışmalarda ilk dereceye 

girmiş olmak  

(Diğer okul yarışmaları da aynı durumda 

değerlendirilecektir.)  

40  

Türkiye Şampiyonasında yarışmalara katılmış olmak  30  

Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmalara katılmış 

olmak  

25  

Son beş yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı 

sporcu olarak görev yapmak  

10  

ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI  

(TAKIM SPORLARI İÇİN) AÇIKLAMA  PUAN  

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk 

üç dereceye girmiş olmak  

100  

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına 

yarışmacı olarak girmiş olmak  

90  

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası 

turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olmak  

80  

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası 

turnuvalara yarışmacı olarak girmiş olmak  

70  

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süperlig olmayan branşlarda 

en üst ligde oynamak) ve ilk üç dereceye girmek  

65  

Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak  60  

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süperlig olmayan 

branşlarda en üst ligde oynamak)  

55  

Kulüpler Bölge ilk üç veya il birincisi olmak. (Okullar arası 

yarışmalara katılan takımlar içinde geçerlidir.)  

45  

Son 3 yılda faal olarak spor yapmak. (Müsabaka cetveli ile 

belgelenmelidir. İl Müdürlüğünden onaylı)  

35  

10 yıl içerisinde aralıklarla ve son iki yılda faal olarak 

yarışmalara katılmak. (Müsabaka cetveli ile belgelenmelidir. 

İl Müdürlüğünden onaylı)  

20  

Okul takımlarında yer almak  10  

 

AÇIKLAMA: Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerini uyanları belgelemek zorunda olacaklardır.  

Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden onaylı 

olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli olmayacaktır. Sahte belgelerle başvuru yapanlar ilgili bölümü kazansalar da 

hiçbir hak talep edemezler. Adaylar kendilerine uyan en yüksek puanlı belgeyi teslim edebilirler. Türkiye Şampiyonası, Okullar 

yarışmalarına katılanlar mutlaka en az 5 müsabaka cetveli teslim edecektir. Engelli adayların rapor durumları, kayıt kabulleri ve kesin 

kayıt hakları “Engelli Adaylar Komisyonu” tarafından belirlenecektir. 



Kesin Kayıtlar 

• Kesin Sonuçların İlanı: 25 Eylül 2020 

• Kesin Kayıt: 28-29-30 Eylül 2020 

• Yedek Kayıt:1-2 Ekim 2020 

 

Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler; 

 

1. 2020 Sınav Sonuç Belgesinin aslı 
 

2. Diplomanın aslı veya noter onaylı örneği  
 

3. Nüfus cüzdanı örneği (fotoğraflı noter tasdikli) 
 

4. 2000 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik tecil belgesi 
 

5. 12 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf 
 

6. Sabıka kayıt belgesi 
 

7. Milli adaylar için Millilik Belgesinin aslı 

 

8. Engelli adaylar için engellilik durumunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği 
 

9. Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu (fotoğraflı), Raporda spor yapmasına mâni 

herhangi bir fiziki engelin olmadığı ifadesi yer alacaktır. 
 

 



  

 

 


