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TALIMATI
l- Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda202|-2022 eğitim

öğretim yıh için Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) Gençlik ve Spor İl llrltldtlrltlklerİnin

talebi doğrultusunda Federasyonumuzca belirleıien seçme sınavı talİmatına göre sporcu

öğrenci alınacaktır.
2- Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin l l. maddesİ gereğİnce Bakanlık tarafından

oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından SEM'e yerleştirme iş ve işlemleri yapılacaktır.

3_ Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin |4. maddesi gereğince Sporcu Eğitim

Merkezlerine gündüzlü statüde ilköğretim beşinci, altıncı, yedİncİ ve sekİzincİ sınıfta

okuyanların, yatılı statüde ise yedinci ve sekizinci sınıfta okuyanlar baŞvuru

yapılabilecektir.
4_ Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı (20l7-20|8 tarama

grubu) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafindan değerlendİrmeye alınarak

Eğitim Programlarına katılan altıncı sınıf öğrencileri belirlenen kontenjan doğrultusunda

gündüzlü statüde e-Devlet Kapısı üzerinden SEM tercihlerinİ yapacaklardır.

5- Sporcu Eğitim Merkezlerine gündüzlü statüde alınacak İlköğretİm altıncı sınıfta

okuyanlar için belirlenen koırtenjaırlara, Türkiye Sportİf Yetenek Taraması ve SPora

yönlendirme Programı (2017 -20|8 taranra grubıı) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığl

tarafından değerlendirmeye alınarak E,ğitim Progranrlarına katılan altlncı sınıf öğrencileri

branş puanı ve sıralamalarına göre ğncelik!! tercih yapacaktır. Yeterli baŞvuru olmaması

halinde Talimatın 6. maddesi kapsamında tercih yapan dİğer altıncı sınıf öğrencİleri

değerlendirmeye alınacaktır.

6- Sporcu Eğitim Merkezi tercihleri kapsamında aşağıda öncelik slrası belİrtİlen

müsabakalarda adayların 2020 ve 202l yıllarındaki performans durumları dİkkate

al ınarak merkeze yerleştirme l er yapı l acaktır.
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Komisyon kararı, İl vtıOurlugünün tekl
değerlendirmeye alın ır.)

ifi üzerine sınav kurulunca

1,4
11 Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda (5. - 10.)
sıralamaya girenler

15
12-1,3 Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda (5. - 10.)
sıralamaya girenler

16
(U15)13-14-15 Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında (5

sıralamaya girenler
10.)

17 11 Yaş Grubu Grup Müsabakalarında ilk 1O'a girenler
18 1,2-1,3 Yaş Grubu Grup Müsabakalarında ilk 10'a girenler
1,9 (U15)13-14-15 Yaş Grubu Grup müsabakalarında ilk ]_O'a girenler

a) Öğrenim belgesi,
b) T.C. Kimlik numarası beyanı §üfus cüzdanı fotokopisi),
c) Hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

ç) Dört adet vesikalık fotoğrai
d) Veli izin belgesi

13-Bu talimatta yer almayaır ve tereddüt duylılan lrallerde Bakanlık Talimatı
hareket edilecektir.
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7- Yukarıda yer alan seçme kriterlerini taşıyan sporcu öğrenciler e-Devlet Kapısı üzerinden
Bakanlık tarafindan duyurulacak tarihlerde başvuru yapacaklardır.

8- Gündüzlü statüde SEM' e başvuran adayların;
-Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu ilin büytikşehir belediyesi olması halinde bağlı
ilçeler hariç olnıak üzere iI r,,e merkez ilçe sıı-ıırları içerisinde.
-Sporcu Eğitim Merkeziırin bulunduğıı ilin büyükşehir belediyesi olmaması halinde il
merkezi sınırları içerisinde,
-Sporcu Eğitim Merkezinin ilçe belediye sınırları içinde olması halinde ilçe sınırları
içerisinde, ikamet etmeleri veya öğrenim görmeleri şartıyla başvuru yapabileceklerdir.

9- Yatıh statüde SEM' e başvuran adayların;
-Sporcu Eğitim Merkeziniıi bulundıığıı il sınırları içerisinde ikamet etmeleri veya
öğrenim görmeleri şartıyla başvurı.ı yapabileceklerdir.

10- Sınav Kurulunca; Sporcu Eğitim Merkezlerine yerleştirilmek üzere tercih yapan
adaylardan Talimatın 6. maddesinde yer alan müsabakalardaki şartları haiz olanlar;
müsabakaların öncelik sırasına göre müsabakalarda elde ettikleri derece]eri, katılımları,
sıralamaları, tercih ettiği merkez ve öğrenim durumları (sınıf; dikkate alınarak Sporcu
Eğitim Merkezlerine asıl ve yedek olmak üzere yerleştirilecektir. Aralarında eşitlik
bu]unan adayların yerleştirnıe işlemlerinde. öııcelikle nrüsabaka dereceleri ve puanları,
sonra doğum tarihİ, nıüsabaka yılı \,e öğreninr durumları (sınıf) dikkate alınarak
yapılacaktır.

l l- Merkeze asıl olarak girmeye hakkazanan sporcu öğrencilerin kesin kayıtları ağustos ayı
sonuna kadar, yedek kazananların kesin kayıtları ise eylül ayının ilk haftasında mesai
saatleri içerisinde yapılacaktır.

12, Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcu öğrenciler Sporcu Eğitim Merkezleri
Yönetmeliğinin |7, maddesi gereğince aşağıdaki belgelerle birlikte Sporcu Eğitim
Merkezinin bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuracaklardır,


