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Yozgat Bozok Üniversitesi; eğitim kalitesini günden güne artıran, şehrimize, ülkemize yetişmiş 

insan kadrosuyla, yaptığı bilimsel çalışmalarla katkı sağlamayı amaç edinen bir devlet 

üniversitesidir. 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültemizde öğrencilerimize çağın 

ihtiyaçlarına cevap verecek kalite ve donanımda eğitim ve öğretim hayatı sunmaktayız. Eğitim-

öğretim programlarımızın temel amacı öğrencilerimizin mesleklerinde gerekli olan temel bilgileri 

en iyi şekilde almalarını sağlamak, bunun yanında öğrencilerimizin problemlere kısa sürede doğru 

çözümler bulabilen, araştırıcı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden kişiler olarak yetişmelerini 

sağlamaktır. Misyonumuz ülkesine ve milletine faydalı olacak bireyler yetiştirmektir.  

Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında 2010 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulumuz bugün Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında alanlarında uzman öğretim 

elemanları ile siz değerli öğrencilerimize kaliteli eğitim hayatı sunmaktadır. Size sunulan teknik 

ve fiziki imkânlarla, bunun yanında akademik bilgi birikimi yüksek olan öğretim elemanlarımızın 

yönlendirmesiyle sizlerin ileride iyi birer Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisi 

olarak birçok başarıya imza atacağınıza inanıyorum.  

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olarak büyük ailemize katılmayı hedefleyen siz değerli 

adaylara Özel Yetenek Sınavı’nda başarılar dilerim. 

 

 
                                                                                                                   Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü 



 
 

                                                        

 

Sevgili Öğrenciler 

Son iki yıldır, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covit-19 (Pandemi)  salgını nedeniyle, sizlerden ve 

okulumuzdan ayrı kaldık. Bu dönemde aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşanlarımıza Allah’ 

tan (c.c) rahmet, hastalanarak ve salgını bizatihi yaşayarak atlatanlara şifalar diliyorum. 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, sizlerle birlikte olmanın sevincini hep beraber yaşayacağımız 

günleri hasretle beklemekteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi;  ülkemiz sporuna 

her yönü ile yetişmiş, spor bilimleri alanında dünya standartlarını yakalamış ve Türk insanına, hem 

sportif aktivite yönüyle hem de Türk örf, adet ve ananelerine uygun insan yetiştirmeyi amaç 

edinmektedir.  Fakültemizin misyonu; sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, 

bireyin yapı ve fonksiyonlarını bilen, sporun yapısını ve işleyişini tanıyan, “Yaşam Boyu Spor” 

anlayışının önemini kavramış Beden Eğitimi Öğretmenleri, ülke sporunu yönetecek spor yöneticileri ve 

ulusal-uluslararası alanda yarışacak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün işaret ettiği tarzda  “Zeki, 

Çevik Aynı Zamanda Ahlaklı” sporcular kazandıracak antrenörler yetiştirmektir. Fakültemiz; Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,  Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde 4 yıllık lisans 

eğitimi vermektedir. Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve 

beklentilere uygun programlar geliştirmek amacıyla sizlerle iş birliği içerisinde çalışarak Fakültemizi ve 

dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi’ni birlikte hedeflerimize taşıyacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi olarak akademik ve idari kadrolarıyla birlikte aramıza yeni katılacak olan 

öğrencilerimizle, sağlam ve dinamik bir birliktelik oluşturacağımıza inanıyorum. 

Bu bağlamda, Spor Bilimleri Fakültemizin 2021-2022 Özel Yetenek Sınav kılavuzunu dikkatli bir 

şekilde inceleyerek sınava girmenizi tavsiye eder, sınava katılacak olan tüm adaylara başarılar dilerim. 

 

 
Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 



 
 

AMAÇ VE KAPSAM 

 
Bu kılavuzun amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı, seçme 

ve değerlendirme sistemi ile öğrenci alınmasına ve buna yönelik başvurulara ilişkin esasları 

belirlemektir. Bu kılavuz, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine yönelik; adayların başvuru, sınav 

uygulama, öğrenci seçme ve değerlendirme esasları, değerlendirme sonuçlarının ilanı, kesin kayıt 

koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar. 

 
Tablo 1. 2021-2022 Özel Yetenek Sınav Takvimi 

 

TARİH AÇIKLAMA YER 

 11-15 AĞUSTOS 2021 

 

ONLINE KAYIT  

(15 Ağustos Saat 23:59’da Sistem Kapanacaktır.) 

http://sbf.bozok.edu.tr 

 17 AĞUSTOS 2021 Başvuran Aday Listelerinin İlan Edilmesi http://sbf.bozok.edu.tr 

 18 AĞUSTOS 2021 Aday Listesi Bilgilerine İtiraz http://sbf.bozok.edu.tr 

 19 AĞUSTOS 2021  Aday Listesine İtirazların Değerlendirilmesi http://sbf.bozok.edu.tr 

 20 AĞUSTOS 2021  Aday Sınav Gün ve Saatlerinin İlanı http://sbf.bozok.edu.tr 

 24 AĞUSTOS 2021 Özel Yetenek Sınavı Başlangıcı 

 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi, Spor 

Bilimleri Fakültesi 

 26 AĞUSTOS 2021 

 

Engelli Aday Yetenek Sınavı 

 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi, Spor 

Bilimleri Fakültesi 

 02 EYLÜL 2021 Asil ve Yedek Listelerin İlan Edilmesi http://sbf.bozok.edu.tr 

 03 EYLÜL 2021 Sınav Sonuçlarına İtiraz http://sbf.bozok.edu.tr 

 06 EYLÜL 2021 Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı http://sbf.bozok.edu.tr 

 07-10 EYLÜL 2021 Kesin Kayıt http://sbf.bozok.edu.tr 

 13-17 EYLÜL 2021 Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan 

Adayların Kesin Kayıtları (Yedek kayıtlara 

kontenjan dolana kadar devam edilecektir) 

http://sbf.bozok.edu.tr 

NOT: Kesin Kayıtlar Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

Web Sitesinden İlan Edilecektir. 

http://sbf.bozok.edu.tr 

 

 

 DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı ile ilgili yukarıda belirtilen takvimde, başvuran aday 

sayısına bağlı olarak değişiklik olabilir.
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Tablo 2. Kılavuzda Geçen Terim ve Kısaltmalar  

 

KISALTMALAR   TANIM 

     ÖYS Özel Yetenek Sınavı  

     ÖYSP Özel Yetenek Sınav Puanı (Beceri Koordinasyon Sınav Puanı) 

     ÖYSP-SP Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı 

     OBP Orta Öğretim Başarı Puanı 

     TYT  *2020- TYT puanı (TYT-P) (2021 YKS başvurusu yapmak kaydıyla, 200 

puan ve üzeri almak) 2021 -TYT puanı (TYT-P) 

     Y-TYT  TYT Puanı İçin Hesaplanan Yerleştirme Puanı (Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü tercihlerinde kullanılacaktır.)  

     YP  Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 
*2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2020-TYT 

puanını kullanmak isteyenlerin 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021- YKS’ye hiç 

başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını 2021 “özel yetenek sınavı” için kesinlikle kullanamayacaktır. 

 

GENEL HÜKÜMLER VE KONTENJANLAR 

 
Spor Bilimleri Fakültesi; “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. 

Öğretim)” ve “Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim)” bölümlerine alınacak öğrenciler için aşağıdaki 

hususlar dikkate alınacaktır. 

 

Tablo 3.  Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Sayıları  
 

    BÖLÜMLER   2021 TYT BARAJ PUANI KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü* 

Y-TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmaları gerekmektedir.  
 

40 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

(I. Öğretim) ** 

190 Puan (Diğer Lise Mezunları)  

160 Puan (Milli Sporcu-Spor Lisesi) 

 

50 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

(II. Öğretim) *** 

190 Puan (Diğer Lise Mezunları)  

160 Puan (Milli Sporcu-Spor Lisesi) 

 

40 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

(I. Öğretim) ** 

190 Puan (Diğer Lise Mezunları)  

160 Puan (Milli Sporcu-Spor Lisesi) 

 

50 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

(II. Öğretim) *** 

190 Puan (Diğer Lise Mezunları)  

160 Puan (Milli Sporcu-Spor Lisesi) 

 

40 
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İçin Kontenjan Sayıları: 10 Kadın, 18 Erkek, 8 Milli Sporcu 

(4 Kadın, 4 Erkek), 4 Engelli Aday (1 Kadın Milli Sporcu, 1 Erkek Milli Sporcu, 1 Kadın, 1 Erkek -Y-TYT’ de 

en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir-) 

**Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri I. Öğretim Programları İçin Kontenjan Sayıları: 

16 Kadın, 24 Erkek, 6 Milli Sporcu (3 Kadın, 3 Erkek), 4 Engelli Aday (1 Kadın Milli Sporcu, 1 Erkek Milli 

Sporcu, 1 Kadın, 1 Erkek -Milli Sporcular Önceliklidir-) 

*** Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri II. Öğretim Programları İçin Kontenjan Sayıları: 
12 Kadın, 18 Erkek, 6 Milli Sporcu (3 Kadın, 3Erkek), 4 Engelli Aday (1 Kadın Milli Sporcu, 1 Erkek Milli 

Sporcu, 1 Kadın, 1 Erkek)



 
 

Tablo 4.  Bölümlere Göre Alınacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 

 

     BÖLÜMLER KADIN ERKEK KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü* 10 10 20 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. Öğretim) * 10 10 20 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (II. Öğretim) * 10 10 20 

Spor Yöneticiliği Bölümü (I. Öğretim) * 10 10 20 

Spor Yöneticiliği Bölümü (II. Öğretim) * 10 10 20 

*Yabancı uyruklu öğrencilerde, kadın veya erkek kontenjanları için yeterli başvuru olmaması halinde kontenjan; 

kadın adaylar yerine erkek, erkek adaylar yerine kadın adayların kesin kaydı yapılarak tamamlanır. 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beceri Koordinasyon Sınavı 

yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde 

sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su 

sporları, kayak, bisiklet/dağ bisikleti gibi bazı dersleri içermektedir. Bu nedenle fakültemiz giriş 

sınavına başvuran adaylar gerek sınav gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler 

konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

 



 
 

ONLINE KAYIT 

 

 Başvurular 11-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://sbf.bozok.edu.tr adresimizden online 

olarak yapılacaktır (15 Ağustos 2021 tarihinde saat 23:59’da sistem kapanacaktır). 

 Adaylar online olarak ön kayıt başvurusu sırasında 5 tercih yapabileceklerdir (Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim, Spor 

Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünü tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.  

 2021 yılı içerisinde diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar 

başvuru yapabilirler.  

 2020 puanları ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya kayıt yaptıran 

adaylar sınava başvuru yapabilirler. Ancak, OBP yarıya düşürülecektir. 

 Milli sporcu kontenjanına başvuracak adayların, online başvurusu sırasında “milli aday 

mısınız?” sorusuna evet diyerek e-devletten alacağı barkotlu millilik belgesi veya ıslak imzalı 

millilik belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.  

 Online kayıt bitiş tarihi ile birlikte bilgilerde ve tercihlerde herhangi bir değişiklik 

yapılmayacaktır.  

 Adaylar online kayıt esnasında yükledikleri evraklardan kendileri sorumludurlar. Başvuru 

evraklarında eksik, hatalı ve yanlış beyanda bulunan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

Bu adaylar için sınavı kazanmış veya öğrenimleri devam ediyor olsa dahi kayıtları silinerek 

haklarında kanuni işlem başlatılacaktır.  

 Online kayıt tamamlandığında sistem tarafından adaylara “Ön Kayıt Formu” oluşturulacaktır. 

Adayların ön kayıt formuna fotoğraf yapıştırarak, formu sınava gelirken getirmesi 

gerekmektedir.  

 Online kayıt yapan adayların sınava girecekleri gün ve saatler; 20 Ağustos 2021 tarihinde 

http://sbf.bozok.edu.tr adresimizden ilan edilecektir. 

 Online kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümlerinin tamamını kabul etmiş sayılırlar.  

 

Ön Kayıt Esnasında Sisteme Yüklenecek Belgeler 

 Spor Lisesi Mezunları: Spor lisesi mezuniyet diploması 

 Engelli Adaylar: Engel raporlarını gösterir sağlık raporu (Engel oranı %25-%40) 

 Milli Sporcular: İlgili kurumlardan alınan resmi onaylı millilik belgesi 
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ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 Özel Yetenek Sınavı 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacaktır. Özel yetenek 

sınavı Yozgat Bozok Üniversitesi, Bilal Şahin Batı Kampüsü içerisindeki kapalı spor salonunda 

“Beceri Koordinasyon Sınavı” şeklinde yapılacaktır. 

 Adayların özel yetenek sınavına giriş tarih ve zamanı 20 AĞUSTOS 2021 tarihinde 

http://sbf.bozok.edu.tr adresimizden ilan edilecektir. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu 

saat diliminde sınava giremeyen adayın mazereti, “sınav komisyonu” tarafından 

değerlendirilecektir. Sınav saatini kaçıran adayların mazeretleri kabul edildiği takdirde, aynı 

günün sonunda sınava alınacaktır. Adayların ilan edilen gün dışında sınava girmesine izin 

verilmeyecektir. 

 Bütün adayların, sınav giriş saatlerinden 30 dakika önce sınavın yapılacağı salonda hazır 

bulunmaları ve internet sayfasında ilan edilecek “sınav programını” takip etmeleri zorunludur. 

 Sınavlar süresince, sınav salonuna, sırası gelen adaylar dışında kimse alınmayacaktır. 

 Beceri koordinasyon sınavı öncesi HES kodu sorgulaması yapılacaktır.  

 Adaylar başvuru sırasına göre 10’ar kişilik gruplar halinde sınava alınacaklardır. 

 Beceri koordinasyon sınavı için her adaya çift hak verilecektir. Adayların en iyi derecesi 

değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar iki haklarında da beceri koordinasyon parkurunu 

tamamlayamaz ise değerlendirme dışında kalacaklardır. 

 Beceri koordinasyon sınavı esnasında, istasyonlarda yapılan hatalar sonucu kişi “HATA” 

komutuyla uyarılır ve tekrar istasyon kurallarında belirtilen yerden devam eder. 

 Beceri koordinasyon sınavı esnasında, spor ahlakına aykırı davranışlarda bulunan, kullanılan 

araç-gereçlere kasten zarar veren, sınav kurallarına uymayan adaylar, “sınav komisyonu” 

tarafından diskalifiye edilir. Bu adayların sınav derecelerinin tamamı iptal edilir. 

 Sınav öncesinde ve sınav sırasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

 Adaylar sınav ile ilgili tüm itirazları için, Yozgat Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı Halk Bankası TR590001200978500006000002 hesap numarasına 100 TL yatırarak, 

dilekçe ve makbuz ile birlikte “sınav komisyonuna” başvurabilirler. Ücret ödenmediği takdirde 

başvurular dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, 

haksız bulunduğunda ise ücret iadesi yapılmaz. 

 Eksik belge ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır.  

 Sınava Girişinde İstenecek Belgeler 

 Ön kayıt formu (Adaylar ön kayıt formuna fotoğraf yapıştırmalıdır) 

 Nüfus cüzdanının aslı 

 Sağlık raporu (Herhangi bir özel sağlık kuruluşu veya aile hekimliğinden alınacaktır) 
 

http://sbf.bozok.edu.tr/


 
 

 COVİD-19 Salgınına Yönelik Beceri Koordinasyon Sınavında Alınacak Önlemler 

 
Beceri koordinasyon sınav sürecinde göz önünde bulundurulması gereken temel faktörleri, ana 

sorunları ve risk değerlendirme sürecinde olası etkilerin hafifletilmesine yönelik önlemleri 

içermektedir. 

Sınav Komisyonu Tarafından Alınacak Önlemler; 

 Beceri koordinasyon sınavı öncesi HES kodu sorgulaması yapılacaktır.  

 Sınav komisyonu ve adayların kullanması için yeterince eldiven ve maske bulundurulacaktır. 

Sınav sürecinde belirli aralıklarla ULV cihazı ile dezenfeksiyon ve temizlik işlemi 

uygulanacaktır. 

 Kapalı spor salonunun içerisine adaylar tek tek alınarak, 10 kişilik sınav grubu oluşturulacaktır.  

 Beceri koordinasyon sınavı öncesinde ve sırasında, halk sağlığı tavsiyelerinin tüm katılımcılara, 

görevlilere ve ilgili paydaşlara ulaşılması sınav komisyonunca sağlanacak, yerel sağlık 

yetkilileriyle acil durum temasları önceden belirlenecektir.  

 COVID-19 ile enfekte olma ve virüsü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında 

bilgilendirici işaret ve levhalar hazırlanarak sınav salonuna asılacaktır. 

 Beceri koordinasyon sınavına girecek öğrenciler için birden fazla yerde el yıkama alanı ve el 

dezenfektanı bulundurulacaktır.  

 Beceri koordinasyon sınavı süresince 2 sağlık personelinin sürekli olarak sınav salonunda 

bulunması sağlanacaktır. Adayların ateşleri sınava giriş öncesi kontrol edilerek, şüpheli vakalar 

tespit ve izole edilecektir. 

Sınava Katılacak Adaylar Tarafından Alınması Gereken Önlemler; 

 Beceri koordinasyon sınavı fiziksel mesafeyi korumanın mümkün olduğu düşük riskli 

organizasyonlar olarak kabul edilmektedir. Sporcular, antrenörler ve seyirciler için fiziksel 

mesafenin korunması halinde risk daha da az olacaktır. Adaylar arasındaki fiziksel ve yakın 

temaslar COVID-19’un bulaşma riskini arttırır. Sınava girmek için kapalı spor salonuna gelen 

adaylar arasında en az 2 metrelik fiziksel mesafe bırakılmalıdır.  

 Özellikle su şişeleri ve bardaklar olmak üzere ekipman (spor kıyafet, ayakkabı) paylaşımı 

yapılmamalıdır.  

 Beceri koordinasyon sınavına girecek adayların, sınavın yapılacağı alana yalnız gelmesi ve risk 

altındaki gruplar olan 18 yaş altı yakınları ya da 60 yaş üzeri ebeveyn ile katılmamaları tavsiye 

edilir. Spor salonuna kesinlikle seyirci alınmayacaktır.  

 Adaylar spor salonuna girdiklerinde ellerini su ve sabun ile yıkamalıdır. Adaylar el sıkışmaktan 

veya sarılmaktan kesinlikle kaçınmalıdır. 

 Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun bir mendille veya kol içi ile (ellerinizle değil) 

örtülmelidir.  

 



 
 

Beceri Koordinasyon Parkuru 

 



 
 

1. İSTASYON: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek sınav süresini başlatır. 3 metre koşu 

ardından, yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla hareketi ayakta 

başlayıp ayakta bitmelidir. 

 

2. İSTASYON: Öne takla hareketini bitiren aday daha sonraki istasyonda yerden 65 cm. 

yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar ve 5 metre uzunluğundaki denge tahtasının tamamını kat ederek 

bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde bulunan başlangıç ve 

bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde denge 

tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. 

 

3. İSTASYON: Denge aletinden inen sporcu, 6 metre koşu ardından, yerden 40 cm. yükseklikte, 3 

metre uzunlukta jimnastik sırasının üzerinden toplamda 5 adet sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayak 

yapılması zorunludur. Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi jimnastik sırasının üzerinde olmak 

koşulu ile serbest bırakılmıştır. 

 

4. İSTASYON: Jimnastik sırasında sıçrama istasyonunu bitiren aday, yönlendirme çizgileriyle 

belirtildiği üzere huninin sağından dönerek bir sonraki istasyona geçer. Aday yerde hazır bulunan 

sağlık topu taşıma düzeneğinde, yan yana bulunan 2 halkanın içinde yer alan, 3 kg ağırlığındaki sağlık 

toplarından herhangi birini boş halkalardan birinin içine taşır. Daha sonra 2. sağlık topunu diğer boş 

halkanın içine taşır. Topların taşınmasında öncelik sırası yoktur. Aday ilk veya son bırakacağı topu 

kendi seçer ve yine kendi istediği iki boş halkadan birinin içine bırakır. Aday sağlık toplarının alındığı 

halkalara top bırakamaz. 

 

5. İSTASYON: Son topu bırakan aday, yönlendirme çizgileriyle belirtildiği üzere huninin sağından 

dönerek engel geçiş parkuruna doğru ilerler. Bu bölümde aday, 2 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 

100 cm. ve 60 cm. yüksekliğindeki üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son 

engelin üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren 

aday, engeli yerine koyar devirdiği yerden tekrar devam eder. 

 

6. İSTASYON: Son engelin üstünden geçen aday 3 metre boyunca bir sonraki istasyona doğru 

koşar. 2 metre aralıklarla, birbirine çapraz yönde dizilmiş çubuklar arasından slalom yaparak geçer. 

Adaylar bu bölümde hiçbir slalom çubuğunu atlamadan tümünün etrafından geçmek zorundadırlar. 

Aday çubuğu devirme durumunda; devirdiği çubuğu düzeltip kaldığı yerden tekrar devam eder. Slalom 

bölümünü tamamlayan aday yönlendirme işaretleriyle belirtilen yönde, 12,30 metre koşarak bitiş 

fotosel direklerinin arasında geçerek parkuru bitirir. Adayların parkur bitiminde yer alan fotosel 

direklerinin arasından geçerek parkuru bitirmeleri zorunludur. 

 

 

 



 
 

Engelli Adayların Sınav Uygulamasına İlişkin Açıklamalar 
 

 Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuru yapacak olan engelli ve milli 

engelli adayların (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) TYT puanı 100 ve üzerinde olmalı ve engel durumlarını mevzuat hükümlerine 

göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Engelli adayların 

puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.  

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapacak engelli ve milli engelli 

adayların (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) 2021 Y-TYT’de 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (ek puansız 

yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır), engel durumlarını mevzuat hükümlerine göre 

alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu adayların puanları, 

sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.  

 Engelli adayların, belirtilen engel gruplarından en az birinden engel oranının %25-%40 

aralığında olması gerekmektedir. 

 Milli engelli kontenjanından başvuracak olan adayların, herhangi bir branşta milli takımlarda 

müsabık olarak yer almış olan sporcular olmaları gerekmektedir. 

 

 Engelli aday kontenjanından başvurmak için, herhangi bir engelliler spor branşında en az 2 yıl 

lisanslı sporcu olması gerekmektedir. 

 Engelli adayların 26 Ağustos 2021 tarihinde 10:30-11:30 saatleri arasında Spor Bilimleri 

Fakültesi sekreterliğine, engel durumlarını gösterir raporlarını ve 2 yıl lisanslı olduklarını 

gösterir belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri getirmeyen adaylar kesinlikle 

sınava alınmayacaktır. 

 Engelli adayların beceri koordinasyon sınavı kendi aralarında yapılacak olup kılavuzda yer alan 

formül kullanılmadan değerlendirilecektir. 

 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.00’da başvurusu kabul edilen engelli adayların beceri 

koordinasyon sınavı yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

YERLEŞTİRME VE YERLEŞTİRME PUANLARININ HESAPLANMASI 

 

 Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılır ve 

kontenjan sayısı kadar aday asil listede ilan edilir.  

 Yerleştirme sonucunda adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, 

Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim, Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim asil 

listelerinde yer alabileceklerdir.  

 Yerleştirme sonucunda, boş kalan kontenjan olması durumunda yedek adayların puan sırası ve 

tercih durumuna göre kontenjan doldurulacaktır.  

 Kadın veya erkek kontenjanlarının açık kalması halinde, kadın adaylar yerine erkek, erkek 

adaylar yerine kadın adaylar değerlendirilecektir. 

 Engelli adaylar, milli engelli adaylar ve milli sporcular için ayrılan kontenjanın açık kalması 

halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir.  

 Sınav kapsamında ÖYSP (özel yetenek sınav puanı) beceri koordinasyon sınavından alacağı 

puan kullanılarak hesaplanacaktır. Sınavın hesaplanması kılavuzda yer alan “Beceri 

Koordinasyon Değerlendirme Tablosu” üzerinden yapılacaktır. 

 2021 Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 

Kurulunun kararı uyarınca adaylar; TYT puanı, Orta Öğretim Başarı Puanı ve Özel Yetenek 

Sınav Puanı ile değerlendirmeye alınacaktır. 

 Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2021 YKS 

kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.  

 

 



 
 

Adayların yerleştirmeye esas olan puanının (YP) hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli 

ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır. 

 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 2021 TYT puanı (TYT-P) 

 OBP puanı 

 

Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması tespit edilecek, daha sonra her aday için aşağıdaki formül kullanılarak 

ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

Yerleştirmeye esas alınacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. 

 

 

Aday aynı alandan geliyorsa (Liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya milli sporcu ise) 

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xTYT-P)+(0.03xOBP) 

 

 

Ancak, spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden 30.03.2012 tarihi öncesi mezun olmuş adaylar 

için: 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 hesaplama yalnızca 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden 

mezun olmuş adaylar için geçerlidir. 

 

 

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, sosyal bilimler vb. alanından geliyorsa) 

YP=(1.17xÖYSP-SP) +(0.11xOBP) +(0.22xTYT-P) 

 

Bir önceki yıl herhangi bir Yüksek Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta Öğretim 

Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce  

http://sbf.bozok.edu.tr  adresinden ilan edilir. Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıtları, 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

Asil adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek listesindeki sıralama üstünlüğü esas 

alınarak kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek aday kayıtlarının 

işleyişi ile ilgili bilgiler web sayfasından asil kayıt tarihlerinin bitmesinden sonra ilan edilecektir. 

 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 

 Lise Diplomasının Aslı, Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı, E- Devlet üzerinden Alınmış 

Barkotlu Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın Kayıp Olması Durumunda Kayıp Belgesinin 

Aslı (Bu mezuniyet belgelerinden bir tanesi getirilecek) 

 2021 (TYT-P) Puanı Sonuç Belgesi (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-

YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2020-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2021- 

YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021-YKS’ye hiç başvuru 

yapmayanlar, 2020-TYT puanını 2021 için kesinlikle kullanamayacaktır.) 

 Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

 10 Adet 4.5x6 Ebadında Fotoğraf 

 İkinci Öğretim Programlarına Yerleşen Adaylar İçin Banka Dekontu (Kayıt esnasında 

gerekli bilgiler verilecektir.) 

 Öğrenci Ön Kayıt Formu (Kayıt esnasında doldurulacaktır.) 

 Sağlık Raporu (Heyet Raporu)  

 Engelli Adaylar İçin: Engel raporlarını gösterir sağlık raporu 

 Milli Sporcular İçin: İlgili kurumlardan alınan resmi onaylı millilik belgesi 

 

Kayıt Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi, Bilal Şahin Batı Kampüsü, Atatürk Yolu 7. Km, Spor 

Bilimleri Fakültesi, (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İçi C Blok 3. Kat) 66900 Merkez / Yozgat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DİĞER HÜKÜMLER 

 
Sınav Üst Komisyonu ve Sınav Komisyonu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle sınav ile ilgili her türlü 

değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadır. 

İnternet adresimizden yapılan her türlü duyuru ve ilan tebliğ niteliğindedir. Sınav ile ilgili her türlü 

anlaşmazlık durumunda ve sınavın tüm aşamalarında çıkabilecek olağanüstü hallerde Sınav Üst 

Komisyonu sorumlu ve yetkili tek karar mercidir. 

 

İletişim Bilgileri: 

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi, Bilal Şahin Batı Kampüsü, Atatürk Yolu 7. Km, Spor Bilimleri 

Fakültesi, (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İçi C Blok 3. Kat) 66900 Merkez / Yozgat  

 

Telefon: 0 354 242 10 35 

Faks:      0 354 242 10 36 

Web Adresi:  http://sbf.bozok.edu.tr 

Mail Adresi:  besyo@bozok.edu.tr 

 

 

 

SINAVA GİRECEK OLAN TÜM ADAYLARIMIZA 

BAŞARILAR DİLİYORUZ 
 

 

 

 

http://sbf.bozok.edu.tr/
mailto:besyo@bozok.edu.tr


 
 

Tablo 5. Beceri Koordinasyon Parkuru Değerlendirme Puanları 

 
  Erkek Aday 

 
Süre (sn) Puan 

 
Süre (sn) Puan 

24.00 ve altı 100 

 

36.26- 36.50 50 

24.01- 24.25 99 

 

36.51- 36.75 49 

24.26- 24.50 98 

 

36.76- 37.00 48 

24.51- 24.75 97 

 

37.01- 37.25 47 

24.76- 25.00 96 

 

37.26- 37.50 46 

25.01- 25.25 95 

 

37.51- 37.75 45 

25.26- 25.50 94 

 

37.76- 38.00 44 

25.51- 25.75 93 

 

38.01- 38.25 43 

25.76- 26.00 92 

 

38.26- 38.50 42 

26.01- 26.25 91 

 

38.51- 38.75 41 

26.26- 26.50 90 

 

38.76- 39.00 40 

26.51- 26.75 89 

 

39.01- 39.25 39 

26.76- 27.00 88 

 

39.26- 39.50 38 

27.01- 27.25 87 

 

39.51- 39.75 37 

27.26- 27.50 86 

 

39.76- 40.00 36 

27.51- 27.75 85 

 

40.01- 40.25 35 

27.76- 28.00 84 

 

40.26- 40.50 34 

28.01- 28.25 83 

 

40.51- 40.75 33 

28.26- 28.50 82 

 

40.76- 41.00 32 

28.51- 28.75 81 

 

41.01- 41.25 31 

28.76- 29.00 80 

 

41.26- 41.50 30 

29.01- 29.25 79 

 

41.51- 41.75 29 

29.26- 29.50 78 

 

41.76- 42.00 28 

29.51- 29.75 77 

 

42.01- 42.25 27 

29.76- 30.00 76 

 

42.26- 42.50 26 

30.01- 30.25 75 

 

42.51- 42.75 25 

30.26- 30.50 74 

 

42.76- 43.00 24 

30.51- 30.75 73 

 

43.01- 43.25 23 

30.76- 31.00 72 

 

43.26- 43.50 22 

31.01- 31.25 71 

 

43.51- 43.75 21 

31.26- 31.50 70 

 

43.76- 44.00 20 

31.51- 31.75 69 

 

44.01- 44.25 19 

31.76- 32.00 68 

 

44.26- 44.50 18 

32.01- 32.25 67 

 

44.51- 44.75 17 

32.26- 32.50 66 

 

44.76- 45.00 16 

32.51- 32.75 65 

 

45.01- 45.25 15 

32.76- 33.00 64 

 

45.26- 45.50 14 

33.01- 33.25 63 

 

45.51- 45.75 13 

33.26- 33.50 62 

 

45.76- 46.00 12 

33.51 – 33.75 61 

 

46.01- 46.25 11 

33.76- 34.00 60 

 

46.26- 46.50 10 

34.01- 34.25 59 

 

46.51- 46.75 9 

34.26- 34.50 58 

 

46.76- 47.00 8 

34.51- 34.75 57 

 

47.01- 47.25 7 

34.76- 35.00 56 

 

47.26- 47.50 6 

35.01- 35.25 55 

 

47.51- 47.75 5 

35.26- 35.50 54 

 

47.76- 48.00 4 

35.51- 35.75 53 

 

48.01- 48.25 3 

35.76- 36.00 52 

 

48.26- 48.50 2 

36.01- 36.25 51 

 

48.51 ve üstü 1 



 

    Kadın Aday 

Süre (sn) Puan 

 

Süre (sn) Puan 

29.00 ve altı 100 

 

41.26- 41.50 50 

29.01- 29.25 99 

 

41.51- 41.75 49 

29.26- 29.50 98 

 

41.76- 42.00 48 

29.51- 29.75 97 

 

42.01- 42.25 47 

29.76- 30.00 96 

 

42.26- 42.50 46 

30.01- 30.25 95 

 

42.51- 42.75 45 

30.26- 30.50 94 

 

42.76- 43.00 44 

30.51- 30.75 93 

 

43.01- 43.25 43 

30.76- 31.00 92 

 

43.26- 43.50 42 

31.01- 31.25 91 

 

43.51- 43.75 41 

31.26- 31.50 90 

 

43.76- 44.00 40 

31.51- 31.75 89 

 

44.01- 44.25 39 

31.76- 32.00 88 

 

44.26- 44.50 38 

32.01- 32.25 87 

 

44.51- 44.75 37 

32.26- 32.50 86 

 

44.76- 45.00 36 

32.51- 32.75 85 

 

45.01- 45.25 35 

32.76- 33.00 84 

 

45.26- 45.50 34 

33.01- 33.25 83 

 

45.51- 45.75 33 

33.26- 33.50 82 

 

45.76- 46.00 32 

33.51- 33.75 81 

 

46.01- 46.25 31 

33.76- 34.00 80 

 

46.26- 46.50 30 

34.01- 34.25 79 

 

46.51- 46.75 29 

34.26- 34.50 78 

 

46.76- 47.00 28 

34.51- 34.75 77 

 

47.01- 47.25 27 

34.76- 35.00 76 

 

47.26- 47.50 26 

35.01- 35.25 75 

 

47.51- 47.75 25 

35.26- 35.50 74 

 

47.76- 48.00 24 

35.51- 35.75 73 

 

48.01- 48.25 23 

35.76- 36.00 72 

 

48.26- 48.50 22 

36.01- 36.25 71 

 

48.51- 48.75 21 

36.26- 36.50 70 

 

48.76- 49.00 20 

36.51- 36.75 69 

 

49.01- 49.25 19 

36.76- 37.00 68 

 

49.26- 49.50 18 

37.01- 37.25 67 

 

49.51- 49.75 17 

37.26- 37.50 66 

 

49.76- 50.00 16 

37.51- 37.75 65 

 

50.01- 50.25 15 

37.76- 38.00 64 

 

50.26- 50.50 14 

38.01- 38.25 63 

 

50.51- 50.75 13 

38.26- 38.50 62 

 

50.76- 51.00 12 

38.51- 38.75 61 

 

51.01- 51.25 11 

38.76- 39.00 60 

 

51.26- 51.50 10 

39.01- 39.25 59 

 

51.51- 51.75 9 

39.26- 39.50 58 

 

51.76- 52.00 8 

39.51- 39.75 57 

 

52.01- 52.25 7 

39.76- 40.00 56 

 

52.26- 52.50 6 

40.01- 40.25 55 

 

52.51- 52.75 5 

40.26- 40.50 54 

 

52.76- 53.00 4 

40.51- 40.75 53 

 

53.01- 53.25 3 

40.76- 41.00 52 

 

53.26- 53.50 2 

41.01- 41.25 51 

 

53.51 ve üstü 1 

 

 

 

 



 

EK- 1 Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik  

13 Haziran 2020 

CUMARTESİ 
Resmî Gazete Sayı: 31154 

YÖNETMELİK 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

MİLLÎ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi 

temsil eden sporculara millî sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonları ve bu federasyonların üyesi olduğu 

uluslararası federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmî 

müsabakalara katılan sporcuları kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 508 inci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

c) Deaflimpik spor dalı: ICSD tarafından yaz-kış deaflimpik oyunları programına alınma 

kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deaflimpik 

olarak kabul edilen spor dalını, 

ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını, 

d) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sonucunda ferdi derecelendirme 

yapılan müsabakaları, 

e) ICSD: Uluslararası Deaflimpik Komitesini, 

f) IOC:  Uluslararası Olimpiyat Komitesini, 

g) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini, 

ğ) Millî sporcu: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası 

kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması 

için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuyu, 

h) Millî sporcu belgesi: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası 

kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması 

için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuya verilen belgeyi, 

ı) Olimpik, Paralimpik veya Deaflimpik olmayan alt branş: Yaz ve kış olimpiyat, 

paralimpik veya deaflimpik oyunları programında yer alan spor dallarının oyunlar programında 

yer almayan ve müsabakası yapılmayan alt dallarını, 

i) Olimpik spor dalı: IOC tarafından yaz ve kış olimpiyat oyunları programına alınma 

kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı olimpiyat oyunları tamamlanana kadar 

olimpik olarak kabul edilen spor dalını, 

j) Paralimpik spor dalı: IPC tarafından yaz ve kış paralimpik oyunları programına alınma 



 

kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı paralimpik oyunları tamamlanana kadar 

paralimpik olarak kabul edilen spor dalını, 

k) Resmî müsabaka: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası 

kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarını, 

l) Takım müsabakası: Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı 

olarak kabul edildiği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım 

derecelendirilmesi yapılan müsabakaları, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temsil Görevi ve Millî Sporcu Belgesi 

Temsil görevi 
MADDE 5 – (1) Temsil görevi, sporcunun uluslararası müsabakalarda fiilen yarışarak 

ülkemizi temsil etmesi amacıyla ilgili federasyonun mevzuatında belirtildiği şekilde verilir. 

 

Temsil görevinin yerine getirilmesi 
MADDE 6 – (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun 9 uncu 

maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde 

yayımlanan müsabaka türlerine katılarak fiilen yarışmış olması şarttır. 

 

Millî sporcu belgesi almaya hak kazanma 
MADDE 7 – (1) Temsil görevi verilen sporcuların katıldıkları spor dalında millî sporcu 

belgesi almaya hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Sportif faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcular 

hariç ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş vizeli bir lisansa sahip olmak. 

b) Katıldıkları müsabakanın branş, kategori, sıklet, stil veya sınıflarında yabancı ülke 

sporcusu veya yabancı ülke takımıyla müsabakada fiilen yarışmış olmak. 

(2) Kendi imkânları ile müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara millî 

sporcu belgesi düzenlenebilmesi için; 

a) Millî sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir önceki 

yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye 

şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor 

dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört 

dereceye girmiş olmak, 

b) Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası 

müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak, şarttır. 

 

Millî sporcu belgesi almaya engel hâller 
MADDE 8 – (1) Temsil görevi verilmediği halde kendi imkânları ile uluslararası 

müsabakalara katılan sporculara millî sporcu belgesi düzenlenmez. 

(2) Doping ihlali yaptığı tespit edilen sporcuya doping ihlali yapılan müsabakaya ait millî 

sporcu belgesi düzenlenmez. Doping kontrolü yapılan müsabakalarda sporcuya ait ilk doping 

numunesinin sonucu belirlenmeden o müsabakaya ait millî sporcu belgesi düzenlenmez. 

(3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı 

suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını 

kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, 



 

şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını 

oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme 

suçlarından mahkûm olanlara millî sporcu belgesi düzenlenmez. 

 

Millî sporcu belgesi sınıfları 
MADDE 9 – (1) Sporculara bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla 

katıldıkları müsabaka türüne göre A, B veya C sınıfı millî sporcu belgesi düzenlenir. 

(2)  Millî sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Bakanlık tarafından belirlenir 

ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. 

 

Millî sporcu belgesindeki millîlik sayısı 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki spor faaliyetlerinde yarışan sporcular 

fiilen yarıştıkları müsabaka sayısı kadar millî olmuş sayılır. Ancak; 

a) Spor faaliyeti eleme esasına dayalı olarak yapılmıyor ve birden fazla etaptaki en iyi 

ortalama ya da sonuca göre sıralama belirleniyor ise bir kez millî olunmuş sayılır. 

b) Eleme esasına dayalı olarak yapılmayan spor faaliyetlerinde, aynı faaliyetin 

müsabakaları farklı yer veya zamanda yapılıyor ve birden fazla müsabakanın sonucuna göre 

sıralama belirleniyor ise her müsabakada bir kez millî olunmuş sayılır. 

 

Millî sporcu belgesi işlemleri 
MADDE 11 – (1) Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belgesine 

ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim 

sistemi üzerinden yapılması zorunludur. 

(2) Federasyonlar tarafından bu madde kapsamında Bakanlık bilişim sistemine kaydedilen 

bilgi ve belgelerin doğruluğundan ilgili federasyon sorumludur. 

 

Millî sporcu belgesinin iptali 
MADDE 12 – (1) Disiplin ihlali sayısına bakılmaksızın bir defada bir yıldan fazla disiplin 

cezası alan sporcunun disiplin ihlaline/ihlallerine konu müsabakaya ait millî sporcu belgesi iptal 

edilir. 

(2) Herhangi bir sebeple derecesi iptal edilen veya millî sporcu belgesi verilen 

müsabakada doping ihlali yaptığı sonradan anlaşılan sporcunun o müsabakaya ait millî sporcu 

belgesi iptal edilir. 

(3) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan mahkûm olmama şartını 

kaybeden veya bu şartı taşımadığı sonradan anlaşılan sporcuların durumları ilgili federasyon 

tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu sporcuların millî sporcu belgeleri, ilgili federasyonun 

bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir. Federasyon tarafından bildirim 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve 

diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Millî sporcu belgesinin saklanması 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen millî sporcu belgeleri ile 

bunlara ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kayıt Bakanlık bilişim sistemine işlenir, kaydedilir 

ve saklanır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 14 – (1) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Milli 

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan 

işlemler, 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre 

sonuçlandırılır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre belge 

almaya hak kazanan ancak henüz belge almayanların bu hakları korunur. 

(3) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen millî 

sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü belgeyi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydederler. 

(4) 14’üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca, doping ihlali yapılan 

müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen 

sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları 

halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi, 

müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek millî 

sporcu belgesi, düzenleme tarihinden itibaren geçerli sayılır. 

 

Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

  
 

 


