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GİRİŞ 

 

Spor Bilimleri Fakültemiz; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici, değişen dünya koşullarına uyum 

sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı öğretmenler, antrenörler, rekreasyon 

uzmanları ve spor yöneticileri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı, bilgiyi 

bilimsel çalışmalarda sporla harmanlayarak geliştirmeyi ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı görevi olarak 

kabul etmiştir. 

 

Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 

Bölümlerinden oluşmaktadır. 

 

2011-2012 akademik yılında BESYO olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 54 öğrenci alarak 

eğitim ve öğretime başlayan okulumuza, 2012-2013 akademik yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 2014-

2015 akademik yılında Rekreasyon bölümüne, 2016-2017 akademik yılında Spor Yöneticiliği Bölümüne ilk 

öğrenciler alınmış ve halen 2022 yılında Spor Bilimleri Fakültesi olarak 4 bölümle eğitim öğretime devam 

etmektedir. Lisans eğitimine Bartın Üniversitesi öğrencisi olarak başlayacak öğrencilerin kazandıkları lisans 

programına başlamadan önce tercihen hazırlık programına dâhil olabileceklerdir. 

 

2014-2015 akademik yılı bahar döneminde ilk mezunlarını veren fakültemiz 2022-2023 akademik yılında 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne TYT puanı ve sporcu özgeçmiş değerlendirmesiyle 50 (Normal öğretim) öğrenci 

alınacaktır. 
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1. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KADRO BİLGİLERİ 

 

DEKANLIK 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Prof. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN Dekan  

Bayram TURİDİ Fakülte Sekreteri 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Prof. Dr. Bilal DEMİRHAN Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ayça GENÇ Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Recep AYDIN Öğretim Üyesi 

Arş. Gör. Mustafa Alper MÜLHİM Araştırma Görevlisi 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Prof. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKABAK Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELEBİ Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mine TURĞUT Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Sercan KURAL Öğretim Üyesi 

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz ÜNLÜ Öğretim Görevlisi 

Arş. Gör. Ayşe Kübra AKTAŞ Araştırma Görevlisi 

 

REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDIN Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci DİLEK Öğretim Üyesi 

Öğr. Gör. Varol KORKMAZ Öğretim Görevlisi 

Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ Öğretim Görevlisi 

Öğr. Gör. Ömer AKYÜZ Öğretim Görevlisi 

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Doç. Dr. Serdar CEYHUN Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILDIRIM Öğretim Görevlisi 

Arş. Gör. İbrahim GÜMÜŞBOĞA Araştırma Görevlisi 
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2. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün Amacı; 

 

Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, sporcunun 

sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışmalar yapabilen, 

ilgili olduğu dalda dünyadaki bilim- sel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp 

uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve 

yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya 

da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) yetiştirmektir. 

 

2.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları; 

 

 Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, 

federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, 

 Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak, 

 Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | sporbf.bartin.edu.tr 

3. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV AKIŞI  
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4. ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı (sportif özgeçmiş) ile ilgili önemli tarihler Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1 Özel Yetenek Sınavı Takvimi 

ZAMANLAR TARİHLER BAŞVURU ŞEKLİ / AÇIKLAMALAR 

Online Başvuru 
15 Ağustos – 21 Ağustos 2022 

(23:59’a kadar) 

Başvuru İçin Tıklayınız Özgeçmiş Puanlarının İlanı 29 Ağustos 2022 

Özgeçmiş Puanlarına İtiraz 31 Ağustos – 1 Eylül 2022 

Başvurusu Onaylanan Engelli 

Adayların Mülakatı 
2 Eylül 2022 14:00 

Sonuçların İlanı 6 Eylül 2022  

ADAYLAR SONUÇ İLAN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ 

I. Asıl ve Yedek liste 6 Eylül 2022 7-8-9 Eylül 2022  (Saat: 17:30’a kadar) 

II. Asıl ve Yedek liste 9 Eylül 2022 12-13 Eylül 2022 (Saat: 17:30’a kadar) 

III. Asıl ve Yedek liste 13 Eylül 2022 15-16 Eylül 2022 (Saat: 17:30’a kadar) 

IV. Asıl ve Yedek liste 16 Eylül 2022 19 Eylül 2022 (Saat: 17:30’a kadar) 

V. Asıl ve Yedek liste 19 Eylül 2022 20 Eylül 2022 (Saat: 17:30’a kadar) 

VI. Asıl ve Yedek liste 20 Eylül 2022 21-22 Eylül 2022 (Saat: 17:30’a kadar) 

 Başvuru, yerleştirme ve kayıtlar vb. tüm süreç hakkında bilgiler sporbf.bartin.edu.tr sitesinden 

duyurulacaktır. 

 Tablo 1’de belirtilen Özel Yetenek Sınavı Takvimi duyuruları tebliğ niteliğinde olup adaylar 

Adaylara ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan 

adaylara tebliğ niteliğindedir. 
 

5. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

 

5.1. Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1: Bu uygulama esasları Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi Bölümünün,  

sportif özgeçmiş değerlendirmesi ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler. 

 

Madde 2: Uygulama Esasları; Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne giriş için sportif özgeçmiş 

değerlendirmesine yönelik ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve 

usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

5.2. Dayanak 

 

Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

kılavuzunun 6. maddesi. 

https://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11
http://sporbf.bartin.edu.tr/
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5.3. Tanımlar 

 

Madde 4: Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınav Üst Kurulu: Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenen kurul. 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran 

adayın beyan ettiği sportif özgeçmiş puanının değerlendirilmesi. 

YKS: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

TYT: Temel Yeterlilik Testi 

OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (Sportif Özgeçmiş Puanı) 

YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanı OBP ve YKS puanının bu uygulama esasında belirtilen yönteme 

göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı. 

 

5.4. Giriş Esasları 

 

Madde 5: Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne, ilan edilen kontenjanla 

sınırlı olarak YKS 2022 puanı (TYT), OBP ve ÖYSP birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır. 

 

5.5. Başvuru Tarihi 

 

Madde 6: Ön kayıtlar, adaylar tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi 

w3.bartin.edu.tr, Spor Bilimleri Fakültesi sporbf.bartin.edu.tr ve 

(ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11)  linkinden online olarak 

yapılacaktır. 

 

5.6. Ön Kayıt Şartları 

 

Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini 

beyan etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybeder.) 

b) 2022 yılında YKS’ ye girmiş olmak 

c) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak tüm adayların 2022 TYT puan türünden 140,000 ve üstü puan 

almış olmak.  

d) Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel 

engeli bulunmamak. (Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilen uygulamalı ve teorik eğitim öğretime devam 

edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, fiziksel 

bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler) Engelli adaylara ilişkin bilgiler (e) bendinde verilmiştir. 

e) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu'nda (sayfa 36) açıklanan engel durumları doğrultusunda “Eğitim 

görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet 

hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek zorundadır. 

f) 2022 YKS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer 

üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

g) 2021-TYT puanı 200 puan ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru suresi içinde 2022-

YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

https://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11
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Madde 8: Adaylar başvurularını Bartın Üniversitesi UBYS üzerinden verilecek olan linkten ön kayıt tarihlerinde, 

online olarak yapacaklardır. 

 

6. BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Online başvuru için,  

https://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11 

T.C. kimlik belgesi / Yeni T.C. kimlik belgesi / Geçici T.C. kimlik belgesi bilgilerini girerek başvuru ekranına 

ulaşabileceklerdir. 

 

Başvuru ekranında ise sırası ile aşağıdaki bilgiler doldurulacaktır. 

 

1) Sınav Bilgileri bölümünde aday öğrenci, “ÖSYM’den Sınav Sorgula” butonuna basarak mevut puanını bilgi 

sistemine aktarılmasını sağlayarak kaydedecektir. 

2) Kimlik Bilgileri bölümünde aday sadece askerlik durum bilgisi ve varsa tecil tarihini girmelidir. Diğer 

bilgiler sistem tarafından otomatik getirmektedir. 

3) Adres Bilgileri kısmında aday öğrencinin adrese dayalı nüfus sistemindeki ikamet bilgileri sistem 

tarafından getirilmektedir. 

4) İletişim Bilgileri kısmında online başvuru esnasında aday tarafından kendisinin cep telefon numarası 

ve e-postası ile bir yakınının cep telefon bilgisinin girilmesi zorunludur. 

 

7. BAŞVURAN ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER  

 

7.1. Fotoğraf  

 

 Adayın son altı aylık durumunu gösteren, renkli ve görüntü kalitesi yüksek vesikalık fotoğraf.  

 

7.2. Lise Diploması Veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

 Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınmış ve karekod veya doğrulama kodu 

evrak üzerinde olmalı). Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından 

durumunu gösteren resmi yazılı bir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Spor Lisesi mezunlarına ek 

puan uygulaması 30 Mart 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 bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)  

 

7.3. Sporcu Bilgi Formu (Sporcu Lisans Bilgileri) 

 

Tescillenmiş lisans bilgilerini belgelendirmek için e-devlet üzerinden alınacak Sporcu Bilgi Formu sisteme 

yüklenmelidir (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminden alınacak Sporcu Bilgi Formu’nun karekod veya 

doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır). Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminde bilgileri yer 

almayan adaylar, Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, ilgili 

Federasyondan veya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan alınmış ve ıslak/elektronik imzalı belgeyi sisteme 

yüklenmelidir.  

Adaylar lisans bilgilerinin yanı sıra müsabakaya katılım sayısını ve her müsabaka için ayrı ayrı olacak şekilde 

ilgili federasyondan ya da Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nden alacakları 

ıslak/elektronik imzalı müsabaka cetveliyle belgeleyecektir. Adayların her müsabaka için yükleyeceği belge 

ayrı olacak olup, müsabaka cetvellerini birleştirilmiş olarak tek dosya halinde yükleyen adayların 

belgeleri kabul edilmeyecektir. 

https://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11
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7.4. Millî Sporcu Belgesi  
 

Millî sporcuların fotoğraflı “Millî Sporcu Belgesi”. (13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Millî Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 11. Maddesine istinaden; “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” ibaresi dikkate alınır) (Bu belge 

renkli ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmelidir). 
 

7.5. Engelli Raporu ve Müsabaka Katılım Belgeleri  
 

Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) 

resmi onaylı belge (engel düzeyi en az %40 olmalıdır) istenecektir.  Engelli adaylarda antrenörlük eğitimi 

programına başvurularda en az 3 resmi müsabakaya katılım şartı aranacaktır. (Adaylar lisans bilgilerinin 

yanı sıra müsabakaya katılım sayısını ve her müsabaka için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili federasyondan ya da 

Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nden alacakları ıslak/elektronik imzalı 

müsabaka cetveliyle belgeleyecektir). (Bu belgeler renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin açıkça görüleceği şekilde 

sisteme yüklenmelidir). 
 

7.6. Özgeçmiş Belgeleri  
 

Adayların sporcu özgeçmiş puanlarının değerlendirilebilmesi için Ek-1’de belirtilen puan tablosuna göre en 

yüksek puan alabilecekleri evrakları yüklemeleri gerekmektedir (Bu belge renkli, okunaklı ve onaylayan kişinin 

açıkça görüleceği şekilde sisteme yüklenmelidir). 
 

 Online başvuru yol haritasına sporbf.bartin.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html web adresinden 

erişilebilecektir. 

 

8. ADAYIN YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI 

 

Madde 9: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 
 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2022-TYT Puanı (TYT-P) 
 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilir. 

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, 

daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

 

a) 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.) 

 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 
 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 
 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

http://sporbf.bartin.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html
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Madde 10: 2021 YKS puanları veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün Yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar 

YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere tercih sırasına göre sıraya konacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de 

uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan 

programlarına 2021-ÖSYS’de yerleşmiş olan adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 

Not: Yukarıda adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar "2022 ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. ÖSYM tarafından belirlenecek olan herhangi bir 

değişiklik durumunda puanlamalar, yapılacak olan değişikliğe göre düzenlenecektir. 

 

 Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde TYT puanına bakılır. TYT puanı yüksek olan aday öncelikli 

olur. 

 

9. KONTENJANLAR 

 

Madde 11: 2022-2023 akademik yılında Fakültemiz, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin sayısı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 2 Kontenjan Bilgileri 
 

BÖLÜM 
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Genel 

Toplam 

Antrenörlük Eğitimi 15 25 2 3 2 3 50 50 100 

 

* Millî Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5773 sayılı yazısına istinaden Spor Bilimleri 

Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden millî sporculara kontenjan ayrılmıştır. 

Millîlikten başvuran adaylar millîlik kontenjanının yanı sıra yerleştirme puanına göre normal kontenjandan da 

değerlendirilir. 

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına istinaden her bir programın 

toplam kontenjanının %10 ‘u engelli adaylara ayrılmıştır. 

* Millî ve Engelli kontenjanları dolmadığı takdirde kontenjanlar öncelikle aynı cinsiyet kontenjanlarına 

aktarılacak, normal kontenjanların boş kalması durumunda ise cinsiyetler arası kontenjan aktarımı sınav kurulu 

tarafından düzenlenecektir. 
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10. ENGELLİ ADAYLAR 

 

Madde 12: Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda 

belirtilmiştir; 

 

1) T.C. vatandaşı olmak. 

2) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve engel 

durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belgelemek. 

3) 2022 yılında YKS’ye girmiş olmak. 

4) Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak tüm engelli adaylar için TYT puan türlerinin birinden en az 

100,000 veya daha yüksek puan almış olmak. 

5) Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın 

gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) bir üniversite veya devlet 

hastanesinden aldıkları "ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ”nu belgelemek. 

6) Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü yüksek şiddetli fiziksel 

aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, yüksek şiddette fiziksel aktivite yapmayı engelleyen 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 

 

10.1. Engelli Adayları İçin Önemli Uyarı  

 

Ön başvurusu kabul edilen engelli adayların değerlendirilmesi Tablo 1 ‘de belirtilen tarih ve saatte yüz 

yüze mülakat şeklinde yapılacaktır. (Adaylar sisteme yükledikleri rapor ve belgelerin tamamı ile 

sistemden alacağı sınav başvuru evraklarının asıllarını mülakatta yanlarında bulundurmaları 

zorunludur. 

 

10.2. Engelli Adaylar İçin Ön Kayıt Koşullar  

 

Ön kayıtlar, 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi UBYS sistemi üzerinden online 

yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 

başvuracak engelli adaylar için; eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını 

raporla belgelemesi gerekmektedir. Engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engel 

durumları aşağıda tanımlanmıştır: 

 

a) Bedensel engelli adaylarda; 

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

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

olanlardan, başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma, 

 Dizaltı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme (aktivite 

düzeyi K4), 

 Dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu 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 
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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 

Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel 

bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir. 

 

10.3. Engelli Adaylar İçin Ön Başvuruda İstenen Belgeler  

 

1) YKS - 2022 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (En az 100,000 veya daha yüksek puan almış olmaları 

gerekmektedir) 

2) Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve engel 

durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belgelemek. 

3) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin resmi sağlık kurumlarından (Aile Sağlığı Merkezleri vb.) alınacak belge. 

4) Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel 

bozukluklar - otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), bir üniversite veya devlet 

hastanesinden aldıkları “ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU”nun aslı ve fotokopisi ile durumlarını 

belgelemeleri kaydıyla fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. (İşitme engelli adaylar 

için bu raporda, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olup olmama durumu belirtilmelidir. 

Zihinsel engelli adaylar için bu raporda, Eğitilebilir Zihinsel Engelli olduğu belirtilmelidir. Yaygın 

Gelişimsel Bozukluğu olan adaylar için, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya Asperger 

Sendromu tanısı aldığı belirtilmelidir). 

5) Lise mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm 

yazılı olmalıdır. Lise transkripti (not dökümü) öğrenci diploması olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca 

sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin mutlaka sorumluluk sınavına girip geçmeleri halinde mezun 

olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi yazı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin 

başvurusu kabul edilmeyecektir. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci 

işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru yapabileceklerdir. 

 

10.4. Engelli Adaylar İçin Sportif Özgeçmişine Ait Onaylı Belgeler ve Kabul Edilme Koşulları 

 

10.4.1. Millî Sporcular 

 

Engelli millî sporcular yalnızca engelli aday kontenjanından başvurabileceklerdir. 

 

10.4.2. Engelli Adaylarda Sportif Özgeçmiş Belgeleri 

 

Engelli adayların sportif özgeçmişlerine ilişkin ilgili federasyondan veya resmi bir kurumdan aldığı ve mevzuata 

uygunluğu belirtilen esaslara göre istenilen müsabakaya katıldığına dair belgeleri getirmeleri gerekmektedir. 

 

10.5. Engelli Adayların Belgelerinin İncelenmesi  

 

Özel Yetenek Sınavı Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda engelli aday tarafından 

ibraz edilen belgelerin ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden incelenmesini talep edebilir. 

 



 
 

15 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | sporbf.bartin.edu.tr 

 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda değişiklik 

yapma hakkını saklı tutar. 

 Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen bütün kuralları kabul etmiş sayılır. 

 

10.6. Engelli Adaylar İçin Mülakat Koşulları 

 

10.6.1. Mülakat Sınavına İlişkin Genel Kurallar  

 

Sınavlar Spor Bilimleri Fakültesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde Tablo 1’de ilan edilmiş olan gün, saat ve 

yerde Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Adaylar, mülakatın başlayacağı saatten en geç 30 dakika öncesinde 

sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar mülakata aday numarasına göre alınacaklardır.  

 

Adaylar mülakata girişlerinde, geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek 

zorundadırlar. Bu belgeyi getirmeyen adaylar mülakata alınmazlar.  

 

10.7. Engelli Aday Kontenjanına Öğrenci Alımında İzlenecek Yöntem 

 

Sınava girme kriterlerini sağladığı tespit edilen adaylar mülakat sınavına katılırlar. Sınav Tek aşamalı Mülakat ile 

yapılır.  

 

Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların ilk olarak, mülakat puanı dikkate alınarak genel sıralama yapılır. 

Mülakattan 60 puan altı alanların özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) hesaplanmaz.  

 

Mülakat İçeriği; Sportif ilgi, bilişsel becerileri, iletişim becerilerini, kendini ifade edebilme, sorulan soruyu 

anlayabilme ve uygun şekilde cevap verebilme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Puan sıralamasına göre 

kontenjanın üç katı kadar yedek aday ilan edilir. Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan engelli 

adaylardan, başvuruda kullanılan TYT-P daha yüksek olan adaylar öncelik kazanır. Engelli aday kontenjanları 

dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar cinsiyet kontenjanı dikkate alınarak genel kontenjanlara aktarılır. 

 

10.8. Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri 

 

Engelli adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Eğitim 

Öğretim Dairesi Başkanlığı 05/04/2017 tarih ve 75850160- 199-24304 no’lu kararı uyarınca;  

 

Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel 

bozukluklar otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, 

sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar-) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YKS-TYT puanlarından biri 100,000 ve üzerinde olanlar, özel yetenek 

sınavına kabul edilir.  

 

Engelli adayların YKS-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir mülakat sınav sonucuna göre değerlendirilir, yetenek sınavını 

kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen bütün kuralları kabul etmiş sayılır.  
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11. ULUSLARARASI ADAYLAR 

 

Uluslararası öğrenciler, Uluslararası öğrenciler ve yurtdışı eğitim koordinatörlüğü tarafından çıkılan ilanlar 
üzerinden online başvurularını yaparlar. Başvurularının incelenmesi, değerlendirme ve kayıt işlemleri BARTIN 
ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ çerçevesinde 
belirlenen maddelere göre yapılmaktadır. 
 

Madde 13: Yabancı adaylar öncelikle üniversitemiz “Bartın Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası 

Öğrenci Kılavuzu”ndaki şartları yerine getirmiş olmaları ve “Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi> 

Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri” modülü üzerinden online olarak başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

 

 

Detaylı Bilgi için: 

 Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi 

 Bartin University International Student Program 

 Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi 

 Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students 

 

12. SINAV ÜST KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Madde 14: Sınav Üst Kurulu, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.  

 

Sınav Üst Kurulunun Görevleri: 

a) Sınav branş komisyonlarının oluşturulması, 

b) Adayların beyan ettiği belgelerin incelenmesi için görev dağılımı yapması, 

c) Alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması, 

ç) Sınav Üst Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

 

13. SINAV YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Madde 15: Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

 

a) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir. 

b) Adayların başvuru sistemine yükledikleri evrakların kontrolünü ve değerlendirilmesini sağlar. 

c) Sınav Üst Kurulunun onayı ile Sınav Yürütme Kurulu sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik 

yapmaya yetkilidir. 

 

 

14. SINAV İTİRAZ KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Madde 16: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

 

a) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak. 

b) Sınavın herhangi bir aşamasında oluşabilecek itirazlar, 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.  
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15. DESTEK HİZMETLERİ 

 

Madde 17: Sınavın yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen 

birimlerden talep edilebilecektir. 

 

a) Genel Sekreterlik 

b) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

ç) İletişim Koordinatörlüğü 

d) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

16. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

 

Madde 18: Sınav sonuçları 06 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme Puanına (YP) göre kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin isimleri, Bartın Üniversitesi (www.bartin.edu.tr) ve Spor Bilimleri Fakültesi internet 

sayfasından (sporbf.bartin.edu.tr) ilan edilerek duyurulur. Adaylara ayrıca bir duyuru veya tebligat 

yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir. 

 

17. İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Madde 19: Adayların sportif özgeçmiş puanlarına itirazı durumunda Tablo 1’de belirtilen tarihlerde mail 

aracılığıyla sporbilimleri@bartin.edu.tr  adresine gerekçesiyle birlikte yapılabilecektir. 

 

İtirazlar, Sınav İtiraz Komisyonuna konuyla ilgili dilekçesi ve itiraz ücreti dekontu ile yapılacaktır. İtiraz ücreti 

200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) olup Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına T.C. Ziraat 

Bankası Bartın Şubesi, (IBAN: TR 10000 10000 52 51609669 5059) yatırılacaktır. 

 

18. KESİN KAYIT 

 

Madde 20: Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanarak 

sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan 

aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

 

Madde 21: Fakültemize asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları (asıl) 7-8-9 Eylül 2022 

(Saat 17:30'a kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Fakültemizde yapılacaktır. 

 

Kontenjan dolmadığı takdirde Tablo 1’de verilen tarihler doğrultusunda yedek listeden yerleştirme puan sırasına 

göre kayıtlanma yapılacaktır. 

 

Madde 22: Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan yedek 

adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin 

kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

 

Madde 23: Fakültemiz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğindedir. Web sitesindeki 

yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacaktır. Adaylar web sitesindeki duyuruları takip 

etmek zorundadır. 

 

http://www/
http://sporbf.bartin.edu/
file:///C:/Users/Bilal_DEMİRHAN/Desktop/27.06.2022-KLAVUZ%20-SONNN/sporbilimleri@bartin.edu.tr
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18.1. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 

 

1) 2022 YKS Sonuç belgesi 

2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet 

belgesi. 

4) 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi, 

5) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. 

6) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu): (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Spor Bilimleri 

Fakültesi bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yok- tur.” ibaresi bulunacak.) 

7) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu'nda (sayfa 32-40) açıklanan engel durumları doğrultusunda 

“Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya 

devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” 

8) Kesin kayda gelen adaylar için ön kayıtta beyan etmiş oldukları sportif özgeçmiş puanlarına ilişkin 

belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi taktirde kayıtları gerçekleştirilemeyecektir.  

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce fakültemizin internet sayfasında 

gerekli belgeler ilan edilecektir. 

 

18.2. Uluslararası Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 

 

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir. 

1) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da TÖMER’in A veya B 

dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı, 

2) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı, 

3) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı, 

4) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı, 

5) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı, 

6) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuzda belirtilmiştir.) 

7) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda belirtilmiştir.) 

8) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı 

akademik birime teslim edecektir.) 

9) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge. 

10) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. 

11) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve "Spor Bilimleri 

Fakültesi bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.) 

 

19. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

 

1) Uluslararası Öğrenciler, bu kılavuzdaki şartlan yerine getirmenin yanında Bartın Üniversitesi’nin 

Uluslararası Öğrencilerle ilgili yönergesi ile 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Uyruklu Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Kılavuzundaki şartları da yerine getirmek zorundadırlar. 

Detaylı Bilgi İçin: 

 Bartın Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kılavuzu 

 Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi  

 Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students 
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2) Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış olan 

adayların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişkileri 

derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. Ön kayıt yaptıran adaylar kılavuzdaki tüm hükümleri 

kabul etmiş sayılırlar. Kesin kayıt sırasında, kayıt için gerekli evrakları zamanında getirmeyen adayların 

kesin kayıtları yapılmaz ve bu adaylar hiçbir hak iddia edemezler. 

3) Sınav kurulu; tarihlerde ve özel yetenek sınav kitapçığında belirtilmeyen diğer konularda karar vermeye, 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

 

BELGELER  

 

Millîlik Belgesi 

 

- İlgili resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) 

onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler (yaş kategorileri) vb. gibi millîlik kategorisi 

belirtilen] kişinin fotoğrafının olduğu millîlik belgesi  

 
Tescillenmiş lisans belgesi 
 

- Tescillenmiş lisans bilgilerini belgelendirmek için e-devlet üzerinden alınacak Sporcu Bilgi Formu 

sisteme yüklenmelidir (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminden alınacak Sporcu Bilgi Formu’nun 

karekod veya doğrulama kodu evrak üzerinde yer almalıdır). Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi 

Sisteminde bilgileri yer almayan adaylar, Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, ilgili Federasyondan veya Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu’ndan alınmış ve ıslak/elektronik imzalı belgeyi sisteme yüklenmelidir. 

 
Müsabaka Katılım Cetveli 
 

- Adaylar lisans bilgilerinin yanı sıra müsabakaya katılım sayısını ve her müsabaka için ayrı ayrı olacak 

şekilde ilgili federasyondan ya da Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlükleri’nden alacakları ıslak/elektronik imzalı müsabaka cetveliyle belgeleyecektir. 

- Adayların her müsabaka için yükleyeceği belge ayrı olacak olup, müsabaka cetvellerini 

birleştirilmiş olarak tek dosya halinde yükleyen adayların belgeleri kabul edilmeyecektir. 
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EK-1 PUANLAMA TABLOSU 

 

 

HATIRLATMA 
Adaylar bu puanlama tablosundan alabileceği en yüksek bir puan türüne başvuru yapabilir. 
 
 
 
 
 
 
 

PUAN SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRMESİ 

100  A Millî sporcu olmak  
 

13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan “Millî 

Sporculara Belge Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik ”in 9. maddesine istinaden 

müsabaka türüne göre A, B veya C sınıfı 

millî sporcu belgesi düzenlenir.  

Aynı yönetmeliğin 11. Maddesine 

istinaden; “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.  

Bu doğrultuda alınacak kare kodlu millî 

sporcu belgesi sisteme yüklenmelidir. 

 

70  B Millî sporcu olmak 

60  C Millî sporcu olmak  

50 

 Branşında 4 yıl ve üzeri ayrı yılda tescillenmiş lisansı 
olmak 
(Adaylar en az 4 müsabakaya katıldığını ilgili federasyondan 
ya da Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlükleri’nden alacakları ıslak/elektronik imzalı 
müsabaka cetveliyle belgeleyecektir)  

Tescillenmiş lisans belgesi;  
Tescillenmiş lisans bilgilerini 
belgelendirmek için e-devlet üzerinden 
alınacak Sporcu Bilgi Formu sisteme 
yüklenmelidir (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminden 
alınacak Sporcu Bilgi Forumu’nun 
karekod veya doğrulama kodu evrak 
üzerinde yer almalıdır). Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminde bilgileri 
yer almayan adaylar, Spor Genel 
Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, 
ilgili Federasyondan veya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu’ndan alınmış ve 
ıslak/elektronik imzalı belgeyi sisteme 
yüklenmelidir. 

40 

 Branşında 3 ayrı yılda tescillenmiş lisansı olmak 
(Adaylar en az 3 müsabakaya katıldığını ilgili federasyondan 
ya da Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlükleri’nden alacakları ıslak/elektronik imzalı 
müsabaka cetveliyle belgeleyecektir)  

30 

 Branşında 2 ayrı yılda tescillenmiş lisansı olmak  
 Okul Sporlarında aynı branştan olmak üzere 2 ayrı 

yılda tescillenmiş lisansı olmak 
(Adaylar en az 2 müsabakaya katıldığını ilgili federasyondan 
ya da Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlükleri’nden alacakları ıslak/elektronik imzalı 
müsabaka cetveliyle belgeleyecektir) 

20 
 Diğer Adaylar 

(Sportif Özgeçmişi bulunmayan adayları kapsamaktadır) 
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