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Doğal zenginliklere sahip “Tarih ve Kültürün” birleştiği Yozgat’ta dili, ırkı, inancı 
farklı insanları birleştiren, evrensel kültürün ve bilimin parçası olan Bozok Üniversitesi 
2006 yılında kurulmuştur.  

 
Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2010 yılında açılmış 

olup, Beden Eğitimi Spor ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerimiz 2016-2017 Eğitim ve 
Öğretim yılını başarıyla tamamlamıştır. Yüksekokulumuz 2 Doçent Doktor, 6 Yardımcı 
Doçent Doktor, 4 Okutman ve 6 Araştırma Görevlisi ile öğretim elemanı sayısı 18’e 
yükselerek daha da güçlenmiştir. Bununla birlikte Spor Bilimlerinin her alanında çağdaş, 
çok amaçlı ve bütün branşlara hizmet edebilecek yüksekokul binası ve spor kompleksinin 
yapımına başlanmıştır. 

 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Spor Yöneticiliği bölümümüze ilk 

öğrencilerimizi alacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik 
Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim, Yöneticilik Bölümü Birinci 
ve İkinci Öğretim olmak üzere toplam 300 öğrenci üniversitemizde eğitime 
başlayacaktır.   

 
Öğrencimiz olacak adayların gelecekte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör 

ve Spor Yöneticisi olarak birçok başarıya imza atacağına inanıyorum. Beden Eğitimi ve 
Sporu meslek edinmeye aday olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılar 
diliyorum. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Salih KARACABEY  
Bozok Üniversitesi Rektörü 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beden eğitimi ve spor, bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimin 

teminatıdır. Etik kurallara bağlı kalarak aklın ve bilimin en üst düzeyde kullanılmasını 
gerektirir. Bu nedenle, beden eğitimi ve spor dalındaki eğitim ve hizmetler, alanında iyi 
eğitim almış uzmanlarca verilmelidir.  
 
 

Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor 
Yöneticiliği Bölümlerinde dört (4) yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile 
tamamlayan ve mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu 
ve özel okullarda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve 
taşra teşkilatlarında, turizm sektöründe, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, 
belediyelerde, jimnastik, aerobik, vücut geliştirme, fitness, doğa ve savunma sporları gibi 
hizmet sunan spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde, spor sağlık 
alanlarında çalışma olanakları bulmaktadırlar.  

 
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ  
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu  

Müdürü 
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1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ 
 

AMAÇ VE KAPSAM 
 
 

Bu kılavuz, Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine alınacak öğrencilerin 

belirlenmesi için uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 
 
Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 
 

SÖP: Sporcu ÖzgeçmişPuanı 

ÖYS  : Özel Yetenek Sınavı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP (%60) + ÖYS (%40))  

ÖYSP-SP: StandartlaştırılmışÖzel Yetenek Sınav Puanı 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı 

YGS-P: 2017 - YGS puanı (en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır) 

YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan 
 

2. GENEL HÜKÜMLER 
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim)”, “Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği” bölümlerine alınacak öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır. Spor 

Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim) ÖSYM Tercih Kılavuzundaki esaslara göre merkezi sistemle 

yerleştirilecektir.  

 

BÖLÜMLER YGS BARAJI KONTENJAN 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü*  

180 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 

150 Puan ( Milli Sporcu-Spor 

Lisesi) 

         60  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. 

Öğretim)* 

180 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 

150 Puan ( Milli Sporcu-Spor 

Lisesi) 

          60  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. 

Öğretim)* 

180 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 

150 Puan ( Milli Sporcu-Spor 

Lisesi) 

          60  

Yöneticilik Eğitimi Bölümü (2. 

Öğretim) 

ÖSYM Tercihine göre 

yerleştirilecektir. 

          60     

Yöneticilik Eğitimi Bölümü (2. 

Öğretim) 

 

ÖSYM Tercihine göre 

yerleştirilecektir. 

          60     

*Her bölüm için; 20 Kadın, 30 Erkek, 10 Milli Sporcu (5 Kadın- 5 Erkek) 



➢➢İlgili bölümün koşullarını sağlayan adaylar gerekli olan evrakları, ilan edilen teslim 

tarihlerindeBozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt masasına adayın 

kendisi ya da başvuru formunu adayın imzalaması (ıslak imza) şartıyla bir yakını tarafından da 

yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
➢➢2016 YGS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya 

diğerÜniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler. 

➢➢Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

YürütmeKurulunun kararı uyarınca adayların YGS puanları ve Spor Özgeçmiş Puanları 

değerlendirmeye esas alınacaktır. 
 
➢➢Adaylarınşahsına verilen SÖP puanlarına itirazları, Bozok Üniversitesi Strateji 

GeliştirmeDaire Başkanlığı Halk Bankası TR590001200978500006000002 IBAN numarasına 100 

TL yatırılmasından sonra dilekçe ve makbuz ile Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Ücret 

ödenmediği takdirde dilekçeler dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret 

iade edilir, haksız bulunduğunda ise ücret iade edilmez. 
 
➢➢Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 

2017ÖSYS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir. 
 
➢➢Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna girişiçin başvuruda bulunan adayların herhangi 

birsağlık ve fiziksel engelinin bulunmaması gerekir. 

➢➢Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında 3 tercih yapabileceklerdir (Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim). Yerleştirme 

sonucunda boşkalan kontenjanlar olur ise kazanamayan adayların Yerleştirme Puan 

üstünlüğüne göre kontenjan doldurulacaktır.  
 
➢➢Başvuru dosyası teslim edildikten sonra belge ve tercih değişikliği yapılmayacak, yeni 

belgealınmayacaktır. 

 



4. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için Başvuru ile 

ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
Sınavla İlgili Önemli Tarihler  

 

Yetenek Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri  
➢Ön Kayıt ve Belge Teslimleri 10 Temmuz -14 Temmuz 2017 tarihleri arasındadır. 

 

➢Özel Yetenek Sınavı 17 Temmuz 2017 tarihinde başlayacaktır. Başvuru sayılarına göre sınav 17 Temmuz 

2017 tarihine kadar devam edebilecektir.  

 

➢Özel Yetenek Sınavı Bozok Üniversitesi Merkez Spor Salonunda yapılacaktır.  

 

➢Adayların 17 Temmuz 2017 tarihinde saat: 13.30’da spor malzemeleri, sınav giriş ve özel kimlik 

belgeleri ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

 

➢Adaylar göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) sınava alınacaklardır.  

 

➢Sınav sırasında kimlik kontrollerine önem verilecektir  

 

 

Tarih Başlangıç Bitiş Açıklamalar 
 
 
 
 
 

Ön Kayıt ve Belge Teslimleri 10 Temmuz 2017 14 Temmuz 2017 
 
 
 
 

Özel Yetenek Sınavı       17 Temmuz 2017 

Kontrol Listelerinin ilanı  

  

24 - 25 Temmuz 2017  

 

İtiraz kabulü 

 

İtiraz Listeleri 

 

26 - 27 Temmuz 2017 

 

 28 Temmuz 2017  

 
 
 
Tüm adaylar belirtilen tarihlerde ve 

mesai saatleri içerisinde ön kayıt 

işlemlerini yaparlar. 

 
 

İlan edilen kontrol listelerine göre 

bilgilerinde hata olduğunu düşünen 

adayların TC Kimlik Numarası ve Adı 

Soyadı bilgileriyle birlikte itiraz 

konusunu içeren dilekçeleri ile şahsen 

Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksek Okulu Müdürlüğüne 

başvurulması gerekmektedir. 
 

 

Sonuçların İlan                                  
28 Temmuz 2017 

 

Özel Yetenek Sınav sonuçları 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce 

http://besyo.bozok.edu.trwebadresi

nden ilan edilir. 



 

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler  
➢➢Başvuru Formu   
➢➢Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 
➢➢Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmişolmalı). 

 
➢➢Diploma aslı ve fotokopisi (Diploması hazır olmayanlar için geçici mezuniyet 

belgesiaslı ve fotokopisi) 
 

➢➢2017 YGS sınav sonuç belgesi (başvuru esnasında çıkartılacaktır.) 
 

➢➢Milli sporcu olan adayların,Spor Genel Müdürlüğü’ndenalacakları “Milli 

Sporcu”olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon 

başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel 

Müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Müsabakası yapılan branşlar için 

“Milli Sporcu” belgesi dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır. Yarışması 

olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde 

yer alan organizasyonlarda ve yine federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda 

ülkemizi temsil etmiş olan sporcular için bu durumlarını açıkça belirten resmi belge 

gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır) 
 

➢➢Başvuru yapan adaylar için ilgili federasyonlardan alınmışspor 

özgeçmişbelgeleri(Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan 

federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı 

onaylı) (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır) 
 

➢➢Spor yılı gösterir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili 

federasyonlardan onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (Belgenin aslı veya noter 

onaylı kopyası kayıt esnasında alınır) 

 

UYARI 
 

➢➢Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 

➢➢ Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit 
edilen adayların başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve öğrenim 
süreleri boyunca dahi olsa kayıtları silinecek ve haklarında kanuni işlem uygulanır. 

 
➢➢Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

➢➢ Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da başvuru yapabilir. 

➢➢ Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci olarak kesin kayıt yaptıran adaylara, SÖP 
puanı ile girdikleri spor branşında uzmanlık eğitimi verilmesi zorunlu değildir. 

       Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği 
takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında haklarında kanuni işlemler 
başlatılacaktır. 



5. YETENEK SINAVI 
  

 Sınav kapsamında ÖYSP (özel yetenek sınav puanı) hesaplanması, sportif özgeçmiş ve 

çeviklik testlerinden alacağı puanlar üzerinden hesaplanacaktır. Yetenek puanı içinde sportif 

özgeçmiş ağırlığı %60 iken, çeviklik testi puanının ağırlığı %40’dır. Özgeçmiş puanının 

hesaplanması kılavuzda yer alan “Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu” üzerinden yapılırken, 

çeviklik testi için “Illinois agility run test” kullanılacaktır. Çeviklik testi için sporculara iki (2) hak 

verilecektir. Verilen iki haktan en iyisi (en kısa sürede bitirilen), adayın sportif performans derecesi 

olacaktır. 

 

           Testin açıklaması aşağıda sunulmuştur.      

 

 Test alanı uzunluğu 10 metre ve başlangıç ile bitiş çizgisi arasındaki mesafe 5 metredir. Test 

için huniler kullanılır. Başlangıç ve bitiş yerleri hariç, geri kalan dönüş yerlerine huniler koyulur. 

Merkezdeki dört huni 3,3 m eşit aralıklı olmak üzere yerleştirilir.    Testi yapacak sporcu başlangıç 

yerine gelir ve yere yüzüstü uzanır. Elleri omuz hizasında yerde ve bacakları iki yana bitişik şekilde 

hazır olur. “BAŞLA” komutu ile birlikte sporcu çıkış yapar ve fotosel çalışmaya başlar.  

 

 Sporcu mümkün olan en çabuk şekilde koşarak huniler arasında belirtilen yönde yol alır. 

Bitiş çizgisindeki fotosel yardımıyla sporcunun derecesi ölçülerek ekranda gösterilir. Tüm adaylar 

tamamlandığında erkekler ve bayanlarda en düşük süreyi yapan adaylar tam puan alacaktır.     

 
Aşağıdaki durumlarda; sporcu hata yapmış sayılır ve hata yaptığı yere dönerek tekrar başlar.  

* Çıkış pozisyonunu doğru yapmazsa,  

* Hunileri devirirse,   

* Huni atlarsa,  

* Yukarıda şekilde gösterilen test protokolüne uygun koşu yönünü takip etmezse.  

   



5- SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLARININ HESAPLANMASI 

 

Fakültemize yapılan başvurular doğrultusunda alınacak bilgiler (YGS, OBP ve Spor Özgeçmiş ile 

Özel Yetenek Puanları) sınav verileri olarak kullanılacaktır. Bölümümüz için hazırlanan sınav 

analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan 

edilecektir. Tüm bölümler için SÖP puanı EK-1’e göre hesaplanır. 
 

 

6-YERLEŞTİRME PUANLARININ HESAPLANMASI 
 
 

➢➢Adayların yerleştirmeye esas olan puanının (YP) hesaplanması için aşağıdaki 

üçpuan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır. 
 

● ÖYSP (Özel yetenek sınav puanı) 
 

● 2017 YGS puanı (YGS-P) (YGS Puanlarının en yükseği) 
 

● OBP puanı 
 

➢➢ Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu 

puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi 

için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, 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 

sporcuise) 
 

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

 

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

  

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

 

Bir önceki yıl herhangi bir Yüksek Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta 

Öğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 



 

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

sayısı kadar aday yerleştirilmiş olarak ilan edilir. Yerleştirme sonucunda adaylar Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim asil listelerinde 

yer alabileceklerdir. Asil adayların haricindeki adaylar puan sırası ve tercih durumuna göre yedek 

olarak değerlendirilecektir. 

 
 

7- SONUÇLARIN İLANI 
 

 

Öğrenci Alım sonuçları Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce http://besyo.bozok.edu.tr web adresinden ilan 

edilir. 
 

8-KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER 
 
 

 

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

(ÖSYM) merkezi tarafından yurt genelinde yapılması planlanan tarihler esas alınarak belirlenecek 

ve kayıtlar Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilecektir. Asil 

adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek 

kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek kayıtlarının işleyişi ile ilgili bilgiler web sayfasından asil kayıt 

tarihleri bitmesinden sonra ilan edilecektir. 

 
 

Kayıt Yeri: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

       YOZGAT 

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

 

1- Lise diplomasının aslıveya 
Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı 
veya diplomanın kayıp olması 

durumunda kayıp belgesinin aslı 
 

2-  YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı 
 

3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi 
 

4-  6 adet 4.5x6 ebadında çekilmişvesikalık fotoğraf 
 

5-  İkinci Öğretim programlarına yerleşen adaylar içinBanka dekontu 
 

(Lütfen Katkı Payı-Öğrenim Gideri tablosunu ve açıklamaları dikkatlice okuyunuz) 

 

6- Öğrenci Ön Kayıt Formu 
 

7- Sağlık Raporu ( Heyet Raporu) 

 (Noter onaylı suretler ya da bu belgeler dışında hiçbir belge kabul edilmez) 



 

9- DİĞER HÜKÜMLER 

 

➢➢ Öğrenci Sınav Üst Kurulu ve Öğrenci sınav komisyonu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle 

sınav ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru 

ve ilanlarını takip durumundadırlar. Sınav ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar durumunda Üst 

Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Seçim yukarıda ki hükümler çerçevesinde yapılacaktır 

ve ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 
 

➢➢ Tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar değerlendirme üst kurulu 

tarafından verilir. 
 
 

İletişim Bilgileri:  
Adres : ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümü, YOZGAT 

Tel : 0 354 242 10 37  
Faks : 0 354 242 10 36  
Web : http://besyo.bozok.edu.tr 
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EK 1: BRANŞLARIN DEĞERLENDİRMETABLOLARI 
 (Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar) 

PUAN FUTBOL 

 
 
 

100 

Ön Şart:  Toplam 2 yıl futbol oynadığını belgelemek. 
 

• Milli takımda oynamış olmak. (A,A2,U21,U20,U19,U18,U17) (2005 vesonrası) 
 

• En üst Ligde ve Ptt 1. Lig oynamak. (2010-2017 sezonlarının herhangi birinde 

 

• Okul sporlarında uluslararası müsabakalarda ilk 3 dereceye girmek.( 2005 yılı vesonrası 
müsabakalar, federasyon onayı ile belgelemek.) 

 

 
 

80 

Ön Şart: Toplam 2 yıl futbol oynadığını belgelemek. 
 

• 2. Lig ve 3.Ligdeoynamış olmak.(2010-2017sezonlarının herhangi birinde veya toplamında 5 maç 
oynadığını belgelemek) 
 

• Okul sporlarında (Genç) Türkiye Şampiyonu ilk 3 dereceyi yapmak. ( 2005 yılı vesonrası 
müsabakalarda oynadığını federasyon onayı ile belgelemek.)  

 

• U16,U15 Milli olmak. Futsal milli olmak. (2005 yılı vesonrası) 
 

• Bayanlar 1. ligde oynamak. (2010-2017sezonlarının herhangi birinde veya toplamında 5 maç 
oynadığını belgelemek) 

 
 

60 

Ön Şart:  Toplam 2 yıl futbol oynadığını belgelemek. 
 

• Bal Ligi, PAF ligi, A2 Ligi, U21Ligi’nde oynamış olmak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet 
sitesinden futbolcu bilgileri sayfasından çıktı alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASFK 
başkanlığı tarafından onaylı belge almış olmak. (2010-2017sezonlarının herhangi birinde veya 
toplamında 5 maç oynadığını belgelemek) 
 

• Bayanlar 2. Ligde oynamış olmak.(2010-2017 sezonlarının herhangi birinde veya toplamında 5 
maç oynadığını belgelemek) 

 

 
 

40 

• Ön Şart:  Toplam 2 yıl futbol oynadığını belgelemek. 
 

• Süper Amatör Lig, 1. Amatör, U 19- U18- U17-U16- U15- U14- U13 veya Akademi Liglerinin aynı 
kategorilerinde oynamış olmak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden futbolcu 
bilgileri sayfasından çıktı alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASFK başkanlığı tarafından 
onaylı belgealmış olmak. (2010-2017sezonlarının herhangi birinde veya toplamında 5 maç 
oynadığını belgelemek) 
 

 

 
20 

• Kulüp takımlarında en az 2 yıl futbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden veya TFF’den alınmış onaylı lisans tescil belgesi ve son yıla ait 3 maç oynadığını 
belgelemek) 
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PUAN VOLEYBOL 

 
100 

 

• A Sınıfı Milli olmak (*). 

 
 

80 

 

• B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da, 
 

• Büyükler Kategorisi’ndeki en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***). 

 
 

60 

 
• C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,  

 
• Büyükler Kategorisi’ndeki 2. sıradaki ligde ya da Plaj Voleybolu Liginde en az 5 

maç oynamış olmak (**), (***). 

 

40 

ÖnŞart: 2 yılvoleybollisansıoynadığınıbelgelemek. 
 

• Büyükler Kategorisi’ndeki 3. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), 
(***) ya da  

• Türkiye şampiyonasında Gençler Kategorisinde ilk 3 sırayı alan takımlarda 
oynamış olmak (**), (***). 

20           Gençler Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***) 

 
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.  
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK  (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER 
ONAYLI). 
(***) TÜRKİYE LİGİ KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER 
ONAYLI BELGE 
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PUAN BASKETBOL 

 
 
 
100 

Ön Şart: 2 yılbasketbollisansıolduğunubelgelemek. 
• Milliolmak. (2005 yılı ve sonrasıBalkanlar, AkdenizOyunları, Avrupa, Dünya ve 

Olimpiyatturnuvalarında) 
• En üst Ligde oynamak. (2010-2017 sezonlarının birinde en az 5 maç oyuna 

girdiğinibelgelemek) 
• Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren takımda 

yeralmak (en az 3 maç oyuna girdiğini belgelemek) (2005 yılı ve sonrası) 

 

 
 
80 

Ön Şart:  2 yılbasketbollisansıolduğunubelgelemek. 
• Bir alt liginde oynamak oynamak.(2010-2017 sezonlarının birinde en az 5 maç oyuna 

girdiğinibelgelemek) 

• Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasıfinallerinde oynamak. (En az birinde 3 maç 
takım kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu 
değerlendirmeye alınmaz) (2005 yılı ve sonrası) 

• Bölgesel lig veya 3. Lig finallerinde oynamak. (2010-2017sezonlarının en az birinde 5 
maç oynadığını belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeyealınmaz) 

 

 
 
60 

Ön Şart:  2 yılbasketbollisansıolduğunubelgelemek. 
• Bir alt liginde oynamak. (2010-2017 sezonlarında en az birinde 5 maç takım 

kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu 
değerlendirmeyealınmaz) 

• Anadolu Şampiyonasında ilk 3 dereceyi yapan takımda oynamak. (2010-2017 
sezonlarında en az birinde 3 maç takım kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek 
Oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeyealınmaz.) 

• Bölgesel ligde 2 sezon oynamak. (2010-2017 sezonlarının 2’sinde her sezon için en az 5 
maç oynadığını ve oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu 
değerlendirmeyealınmaz.) 

• Okul ve kulüp müsabakalarında Türkiye Finallerinde oynamak. (2010-2017sezonlarında 
en az birinde 3 maç takım kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna 
girmeyen oyuncu değerlendirmeyealınmaz) 

• Anadolu Şampiyonasında oynamak. (2010-2017sezonlarının en az birinde 3 maç takım 
kadrosundaolupoyunagirdiğinibelgelemekOyunagirmeyenoyuncudeğerlendirmeyealın
maz.) 
 

 
 
40 

Ön Şart: 2 yılbasketbollisansıolduğunubelgelemek. 
 

• Bölgesel ligde 1 sezon oynamak. (2010-2017sezonlarında en az 5 maç takım 
kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu 
değerlendirmeyealınmaz) 

• Okul ve kulüp müsabakalarında Türkiye Yarı Finallerinde oynamak. (2010-
2017sezonlarında en az 5 maç takım kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. 
Oyuna girmeyen oyuncu değerlendirmeyealınmaz) 

• Kulüpler Bölge Şampiyonasında oynamak. (2010-2017sezonlarında en az 3 maç takım 
kadrosunda olup oyuna girdiğini belgelemek. Oyuna girmeyen oyuncu 
değerlendirmeyealınmaz) 

 
20 

• Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl basketbol oynamış olmak. (Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi ve 2010-
2017sezonlarınınbirinde en az3 müsabaka da oynadığını belgelemek) 
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PUAN YÜZME 

 
 
 
100 

Ön Şart:  2 yılyüzmebranşınakatıldığınıbelgelemek. 
 
• Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Milli olmak.(2005 yılı ve sonrasıBalkanlar, 

AkdenizOyunları, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatturnuvalarında) 

• Kulüpler Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 10’a girmek. (2005 yılı ve sonrası yapılan 
yarışmalar. Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi.) 

• Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. (2005 yılı ve 
sonrasıBalkanlar, AkdenizOyunları, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatturnuvalarında) 

• Uluslararası su oyunları Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonası ilk 3’e girmişolmak. 
(2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar) 

• Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli olmak. (Balkanlar, 
AkdenizOyunları, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatturnuvalarında)Dünya Şampiyonalarında ve 
Avrupa Şampiyonası ilk 3’e girmişolmak (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme 
Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi.) 

 
 
80 

Ön Şart:  2 yılyüzmebranşınakatıldığınıbelgelemek. 
• Büyükler ve Gençler Balkan Şampiyonasında ilk 8’e girmek Akdeniz Oyunlarında ve İslam 

Oyunlarında ilk 8’e girmek, Büyükler ve Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e 
girmek. (2005 yılı ve  sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme Federasyondan onaylı yarışma 
sonuçbelgesi) 

• Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Uluslararası su oyunları Dünya 
Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonasında ilk 10’e girmişolmak. (2005 yılı ve  sonrası yapılan 
yarışmalar. Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuçbelgesi) 

• Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa 
Şampiyonası ilk 10’e girmişolmak. (2005 yılı ve  sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme 
Federasyondan onaylı yarışma sonuçbelgesi) 

 
 
60 

Ön Şart:  2 yılyüzmebranşınakatıldığınıbelgelemek. 
• Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek, Kulüpler arası Anadolu kupası 

yarışmalarında ilk 3’e girmek, Okullar arası Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmek. (2005 yılı ve 
sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme Federasyondan onaylı yarışma sonuçbelgesi) 

• Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 
3’e girmişolmak. (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar) 

• Sutopundabüyükler,gençlerveyıldızlarferdivetakımhalindeTürkiyeŞampiyonasındailk3’egirmişolm
ak. (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar) 

 
 
40 

Ön Şart: 2 yılyüzmebranşınakatıldığınıbelgelemek. 
• Kulüpler arası Anadolu kupası yarışmalarında ilk 8’e girmek, Okullar arası Yüzme Türkiye 

şampiyonalarında ilk 8’e girmek. (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar. Yüzme 
Federasyondan onaylı yarışma sonuç belgesi) 

• Paletli yüzmede büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye Şampiyonasında 
ilk 8’e girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar) 

• Su topunda büyükler, gençler ve yıldızlar ferdi ve takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e 
girmişolmak. (2005 yılı ve sonrası yapılan yarışmalar) 

 
20 

• Yüzme, Paletli Yüzme ve Su topunda Okul takımları ve Kulüpler arası müsabakalarda en az 2 
yıllisanslı olarak müsabakalara katılmak ve en az 3 musabaka da yarışmış olmak. (Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı lisans tescil belgesi) 
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PUAN HENTBOL 

 
 

100 

ÖnŞart: Toplam 2 yılhentboloynadığınıbelgelemek. 
 
• U17 –U20 ve A Milli takımlarındamilliolmak.(2005 yılı ve sonrası Balkanlar, AkdenizOyunları, 

Avrupa, Dünya ve Olimpiyatturnuvalarında) 
 

• 2010-2017sezonlarının en azbirindeBayanlar ve ErkeklerSüperLiginde 5 
müsabakadasürealdığınıbelgelemek 
 

• LiselerarasıDünya ve AvrupaŞampiyonalarındaoynadığınıfederasyononayıilebelgelemek. 
(2010-2017sezonlarınınenazbirinde 3 
maçoynadığınıbelgelemek)(Müsabakacetveliüzerindeadayınaktifolduğunugörebilmekiçin, 
cezalarını, gollerinivb. durumlarbelirtilmişolmalıdır. Bu 
türhareketliliğiolmayanadaydeğerlendirmeyealınmaz.) 

 

80 

ÖnŞart:  Toplam 2 yılhentboloynadığınıbelgelemek. 
 

• Bayanlar-Erkekler1.liginde2010-
2017sezonlarındanbirindeenaz5müsabakasürealdığınıbelgelemek 
 

• ErkeklerHentbol 1.ligi A Klasmanında2010-2017sezonlarının en azbirinde5 
müsabakadasürealdığınıbelgelemek.(Müsabakacetveliüzerindeadayınaktifolduğunugörebil
mekiçin, cezalarını, gollerini vb. durumlarbelirtilmişolmalıdır. Bu 
türhareketliliğiolmayanadaydeğerlendirmeyealınmaz.) 

 
 

60 

ÖnŞart:  Toplam 2 yılhentboloynadığınıbelgelemek. 
 
• Bayanlar-Erkekler 2010 - 2017sezonlarının en azbirindeligstatüsünegöre 2.lig de 5 

müsabakasürealdığınıbelgelemek 
 

• 1-Lig ErkekHentbol B Klasmanında2010-2017sezonlarının en azbirinde5 
müsabakadasürealdığınıbelgelemek. 
 

• SüperGençlerLigindeismigeçentakımlarda2010-2017sezonundan en 
azbirinde5müsabakasürealmak. 
 

• GençlerLigitakımlarında2010-2017sezonlarının en azbirinde5 
müsabakadasürealmak(Müsabakacetveliüzerindeadayınaktifolduğunugörebilmekiçin, 
cezalarını, gollerini vb. durumlarbelirtilmişolmalıdır. Bu 
türhareketliliğiolmayanadaydeğerlendirmeyealınmaz.) 

 

40 

• ÖnŞart: Toplam 2 yılhentboloynadığınıbelgelemek. 
 

• Kulüpleryerelliglerindebüyükler ve gençlerstatüsünde2010-2017sezonlarında5 
müsabakaoynamak vebelgelemek. 
 

• OkulsporlarıolarakTürkiyefinallerindeen az 2 
maçoynadığınıbelgelemek.(Müsabakacetveliüzerindeadayınaktifolduğunugörebilmekiçin, 
cezalarını, gollerini vb. durumlarbelirtilmişolmalıdır. Bu 
türhareketliliğiolmayanadaydeğerlendirmeyealınmaz.) 

20 • Okul ve kulüptakımlarında en az 2yılhentboloynamışolmak. (Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüklerindenalınmışonaylılisanstescilbelgesi ve son yılaait en az 3 
müsabakaoynadığınıbelgelemek) 
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PUAN GÜREŞ 

 
 
 
100 

Ön Şart:  2 yılgüreşbranşınakatıldığınıbelgelemek. 
 
• Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkındaki 

yönetmeliğinde yer alan A Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve 
sonrasındakimüsabakalar). 

• Türkiye Süper Liginde ferdi veya takım halinde ilk 3’e girmiş olmak. (2005 yılı ve 
sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alınacak onaylıbelgeler) 

 
 
80 

Ön Şart: 2 yılgüreşbranşınakatıldığınıbelgelemek. 
 
• Türkiye1.GüreşLigimüsabakalarındaferdiveyatakımolarakilk3’egirmişolmak(2005vesonras

ı) 
• Türkiye Şampiyonalarında bireysel müsabakalarda Büyükler, Ümitler, Gençler ve 

Yıldızlar Kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2005 ve sonrasındaki müsabakalar) 
(Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylıbelgeler) 

• B Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve sonrasındakimüsabakalar) 

 
 
60 

Ön Şart:  2 yılgüreşbranşınakatıldığınıbelgelemek. 
• Türkiye 2. Güreş Ligi müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş olmak (2005 

yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 
 

• Okullar arası müsabakalarda ferdi veya takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3 ‘e 
girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar) 

• Güreş  Federasyonunun  düzenlediği  Bölgesel  Grup  Müsabakalarında  Büyükler,  
Ümitler  ve   Gençlerkategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2005 yılı ve sonrasındaki 
müsabakalar)(Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak 
onaylı belgeler) 

• C  Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve sonrasındaki müsabakalar) 

 
 
40 

• Ön Şart:  2 yılgüreşbranşınakatıldığınıbelgelemek.2. Lige Yükselme Gruplarında takım 
olarak ilk 3’e girmiş olmak. (2005 ve sonrasındaki müsabakalar) 

• Okular arası Grup Müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş olmak. (2005 
ve sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

 
20 

Ön Şart:  2 yıl güreş branşına katıldığını belgelemek. 
• Güreş İl müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde ilk 3’e 

girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar) 

• Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl güreş yapmış olmak. (Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüklerindenalınmışonaylılisanstescilbelgesivesonyılaait 
enaz3müsabakakâğıdıilebelgelemek) 
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PUAN ATLETİZM SPOR ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME PUAN KRİTERLERİ 
100 ❖ A Sınıfı Milli olmak; 

-Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlarına katılmış olmak, 

        -Büyükler kategorisindeki Dünya Kupaları veya Şampiyonalarınakatılmış olmak, 

        -Büyükler kategorisindeki Avrupa Kupaları veya Şampiyonalarına katılmış olmak,      

❖ Akdeniz oyunlarına katılmış olmak, 

❖ Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları veya 

Kupalarında “karma takımda” katılmış olmak, 

95 ❖ Üniversite oyunlarına katılmış olmak, 

❖ Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları veya 

Kupalarında “Okul Takımında” katılmış olmak, 

❖ Balkan şampiyonası veya en az 7(yedi) ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuva da ilk üç 

dereceye girmiş olmak, 

❖ Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına katılmış olmak, 

80 ❖ Balkan şampiyonası veya en az 7(yedi) ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış 

olmak (davetli sporcusuolduğunu belgelemek-Federasyondan mühürlü ve ıslak imza onaylı Milli 

Takım Kafile listesi ya da Müsabaka sonuç belgesi getirmek), 

❖ B Milli Kategorisinde yer alan yarışmalardan birisine katılmış olmak, 

❖ Büyükler, Gençler veya Yıldızlar veya yaş grupları kategorilerinde Türkiye Rekoru kırmış 

olmak, 

60 ❖ Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar(harcırah barajını geçmiş 

olmak), 

❖ Ulusal ya da Uluslararası Maraton ya da Yarı Maraton yarışmalarında ilk 3 dereceye girmiş 

olmak, 

❖ U23 Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Avrupa ve Dünya Yıldızlar Şampiyonalarına katılmış 

olmak, 

❖ (C) Sınıfı Milli; (A) ve (B) 

sınıfımillisporcubelgesiiçinöngörülenyarışmalardışındakalanuluslararasımüsabakalara ve 

turnuvalarakatılmışolmak, 
❖  

50 ❖ Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmişolanlar (harcırah barajını 

geçmiş olmak), 

❖ Liselerarası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak, 

❖ En az 8 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalardailk üç dereceye girmiş 

olanlar (harcırah barajını geçmiş olmak), 

❖ En az 8 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş 

olanlar(harcırah barajını geçmiş olmak), 

30 ❖ Kulüplerarası Türkiye Ligi (Süper Lig Büyükler - 1. Lig Gençler) müsabakalarında takım 

halinde ilk 3 olmak, 

❖ Kros Liginde (Büyükler-Gençler) takım halinde ilk 3 dereceye girmiş olmak,  

❖ Gençler ve Büyükler bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olmak, 

❖ Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak (harcırah barajını 

geçmiş olmak), 

❖ En az 8 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olmak 

(harcırah barajını geçmiş olmak), 

❖ En az 8 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusalturnuvalarda ilk 5’e girmiş 

olmak(harcırah barajını geçmiş olmak), 

 

25 ❖ Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olmak, 

❖ Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olmak, 
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❖ Branşında 5(beş) yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 

20 ❖ Lisanslı antrenör belgesine sahip olmak (Yıllık vizesini yaptırdığına dair belge ) 

❖ Hakem olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi) ve (en az (1) adet hakemlik yaptığına dair 

belgenin federasyon ya da il müdürlüğünden ıslak imza ve mühürlü olarak onaylı olması 

gerekmektedir.) 

❖ Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 

 

-Adayların, başvuru sırasında "Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden" kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri 

belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Farklı puan alabilecekleri kategorilerde belgesi olan başvurularda en yüksek 

puan alacağı kategori esas alınır. 

-Türkiye Atletizm Federasyonu, illerde Federasyon temsilcilikleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından onaylı (ıslak imza ve mühürlü) olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 

-Spor Özgeçmişi Değerlendirme Kurulu teslim edilen spor özgeçmiş belgelerinin kriterlere uygun olup olmadığını ve 

kriterlere uymayan belgeler varsa eşdeğer puanlamasını yapma hakkına sahiptir. 
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Adaylarsadecebirkategoridenpuanalırlar 

 

PUAN DİĞER OLİMPİK BRANŞLAR  

 
 
 
100 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
• Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi verilmesi 

hakkındaki yönetmeliğinde yer alan A Milli Sporcu belgesine sahip olmak. 
(2005 ve sonrasındakimüsabakalar). 

• Türkiye Süper Liginde ferdi veya takım halinde ilk 3’e girmiş olmak. (2005 yılı 
ve sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alınacak onaylıbelgeler) 

 
 
80 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• Türkiye1.Ligimüsabakalarındaferdiveyatakımolarakilk3’egirmişolmak(2005 
vesonrası). 

• Türkiye Şampiyonalarında bireysel müsabakalarda Büyükler, Ümitler, Gençler 
ve Yıldızlar Kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2005 ve sonrasındaki 
müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 
alınacak onaylıbelgeler).  

• B Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve sonrasındakimüsabakalar). 
 
 
60 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• Türkiye 2.Ligi müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş olmak 
(2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 

• Okullar arası müsabakalarda ferdi veya takım halinde Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 ‘e girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 

• İlgili Federasyonun düzenlediği Bölgesel Grup Müsabakalarında Büyükler,  
Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2005 yılı ve 
sonrasındaki müsabakalar)(Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler) 

• C Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve sonrasındaki müsabakalar). 
 
 
40 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• Okular arası Grup Müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş 
olmak. (2005 ve sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak onaylı belgeler).  

• TürkiyeOkullararasıikinci (Yarı Final) kadememüsabakalarında ilk 
üçdereceyegirmek (Müsabakadayeraldığınıbelgelemekzorundadır) (2005 ve 
sonrasındaki müsabakalar) 

• Ulusalligiolanbranşlarda 2. Ligde2010-2017sezonlarından en azbirinde5 
resmimüsabakadaoynadığınımüsabakacetveliilebelgelemek.  
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Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• İl müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 
ilk 3’e girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 

• Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl müsabakalarakatılmışolmak. (Gençlik 
Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüklerindenalınmışonaylılisanstescilbelgesivesonyılaait 
enaz3müsabakayaptığınıbelgelemek) 

• Ulusal ve yerelliglerdefaaliyetgösteren2010-2017tarihleriarasındayapılan5 
resmimüsabakadayeraldığınımüsabakacetveliilebelgelemek.  
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PUAN OLİMPİK OLMAYAN BRANŞLAR 
 

 
 
 
60 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 

• Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi verilmesi 
hakkındaki yönetmeliğinde yer alan A Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve 
sonrasındakimüsabakalar). 

• Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak. (2005 yılı ve 
sonrası müsabakalar) 

• Türkiye Süper Liginde ferdi veya takım halinde ilk 3’e girmiş olmak. (2005 yılı ve 
sonrasındaki müsabakalar) (Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alınacak onaylıbelgeler) 

 
 
40 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• Türkiye1.Ligimüsabakalarındaferdiveyatakımolarakilk3’egirmişolmak(2005vesonra
sı). 

• Türkiye Şampiyonalarında bireysel müsabakalarda Büyükler, Ümitler, Gençler ve 
Yıldızlar Kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak (2005  ve sonrasındaki müsabakalar) 
(Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak 
onaylıbelgeler).  

• B Milli Sporcu belgesine sahip olmak. (2005 ve sonrasındakimüsabakalar). 
 
 
30 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• C Milli Sporcu belgesine sahip olmak (2005vesonrası). 
• Türkiye 2.Ligi müsabakalarında ferdi veya takım olarak ilk 3’e girmiş olmak (2005 

yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 
• Okullar arası müsabakalarda ferdi veya takım halinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3 

‘e girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 
 

 
20 

Ön Şart:  2 yıl lisansı olduğunu belgelemek. 
 

• İl müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde ilk 3’e 
girmiş olmak. (2005 yılı ve sonrasındakimüsabakalar). 

• Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl müsabakalarakatılmışolmak. (Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerindenalınmışonaylılisanstescilbelgesivesonyılaait 
enaz3müsabakayaptığınıbelgelemek) 

• Ulusal ve yerelliglerdefaaliyetgösteren2010-2017 tarihleriarasındayapılan5 
resmimüsabakadayeraldığınımüsabakacetveliilebelgelemek.  
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PUAN ANTRENÖR 
 

100 5. Kademe Antrenör Belgeleri, Pro A Lisans Futbol Antrenörü  

80 4. Kademe Antrenörlük Belgesi, UEFA A Lisans Futbol Antrenörü, TFF Kaleci Antrenörü 

60 3. Kademe Antrenörlük Belgesi, UEFA B Lisans Futbol Antrenörü 

40 2. Kademe Antrenörlük Belgesi, TFF C Lisans Futbol Antrenörü 

20 1. Kademe Antrenörlük Belgesi 

 
 
 
 
 
 

PUAN HAKEM 
Ön Şart: Son 3 yılda 5 maç yönetmiş olmak 

100 Uluslararası Hakem , FİFA Hakemi, FİFA Yardımcı Hakemi 
 

80 Ulusal Hakem,Üst Klasman Hakemi, Üst Klasman Yardımcı Hakemi, A Klasman Hakemi 

60 Klasman Hakemi, Klasman Yardımcı Hakemi, B Klasman Hakemi 

40 Bölgesel Hakem,  C Klasman Hakemi 

20 İl Hakemi, Aday Hakem, Futsal Hakemi 
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EK-2 

 
2017–2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU FORMU 

 

ADI SOYADI  

TC KİMLİK NO  

BRANŞI  

BABA ADI  

ANA ADI  

DOĞUM YERİ  

DOĞUM TARİHİ …….…. / …………. / ……………... 

MEZUN OLDUĞU OKUL  

DAL / ALAN / KOL SPOR(….) DİĞER(….) 

MİLLİ OLMA DURUMU MİLLİ(….) MİLLİ DEĞİL(….) 

TERCİH EDİLEN BÖLÜM 
SIRALAMASI 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 TELEFON / E-MAİL / 

TAHMİNİ SPORCU ÖZGEÇMİŞ 
PUANI 

 

DAHA ÖNCE BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT YAPTIRDINIZ MI?    EVET(    )   HAYIR(    ) 

 
 
 

 
       ….. /…… / 2017 

                                                                                                     İmza 
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EK-3.Federasyonlardan İstenecek Olan Üst Yazı Şekli 

 

• Not: 
o Federasyonlardan alınacak olan, sporcunun müsabaka ya da yarışmaya ait lig 

statüsünün ya da yarışmanın belirtildiği yazı için ilgili federasyonun antetli 

kağıdının kullanılmasıgerekmektedir. 

o İbrazedilecekolanmüsabaka/yarışma/puancetvelleriaynımüsabakasezonuna ait 

olmalıdır. 

o İlgili federasyon “sezon” ifadesi yerine kendi lig ya da yarışma statülerini belirten 

başka bir ifadekullanabilir. 

o Üst yazı ve müsabaka cetvellerinde federasyon başkanı, başkan vekili veya genel 

sekreterinin ıslak imzası ve mührü yeralmalıdır. 
 
 

................................................ Federasyonu Tarih 
Sayı: 
Konu: 

 BOZOK ÜNIVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE  

............................................isimlisporcumuzun 20....-20.... sezonunda 

...................................ligmüsabakalarında ........................................Spor kulübü 

kadrosundayeraldığınadairmüsabaka/puanlamacetvelleriektesunulmuştur. 

İşbubelgeilgilininkendiisteğiüzerineverilmiştir.Ger

eğiniarz/ricaederim. 

Ek. Müsabaka/puanlamacetvelleri (10 adet) 

OnayKaşe 

Islakİmza 
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EK-4 
 

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 
  

 

YÖNETMELİK 

 

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
 

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi 
temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer 

alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma 

 

MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, 
katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak 
kazanır. 

 

a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara 
katılmakşarttır. 

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpikoyunları, 
2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonalarıfinalleri, 
3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonalarıfinalleri, 
4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki 

dünya ve Avrupa kupalarıfinalleri, 
 

b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara 
katılmakşarttır. 

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları 
finalleri, 

2) BüyüklerkategorisindeyapılanAvrupavedünyaşampiyonalarındakigrupeleme 
müsabakaları, 

3) DünyaveAvrupaşampiyonasıyapılanbranşlarınbüyüklerkategorisindekidünya ve 
Avrupa kupalarıfinalleri, 

4) DünyaveAvrupaşampiyonasıyapılmayanbranşlarınümitler,gençlerveyıldızlar 
kategorisindeki dünya ve Avrupa kupalarıfinalleri, 

5) Üniversiteoyunları, 
6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik 

Oyunları, 
7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen 

dünyaşampiyonaları, 
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8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya 
şampiyonaları, 

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları 
ile Avrupa ve dünyaşampiyonaları, 

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, 
ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının 
katıldığı diğer uluslararası yarışma veyaturnuvalar, 

 

a) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için 
öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak 
şarttır. 

 

Milli sporcu belgesi verilmesi 
 

MADDE 10 − (1) 7. maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara milli sporcu 
belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur. 

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu veBeyanı, 
b) Görevlendirme onayı ve akreditasyonlistesi, 
c) Müsabakacetveli, 
ç) Müsabaka sonuç listesi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli 
sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve DaireBaşkanı tarafından imzalandıktan sonra 
birnüshasısporcuyaverilir.BirnüshasıGenelMüdürlüktevebirnüshasıdafederasyonda 
ekleriilebirliktesaklanır.TalephalindebuYönetmeliğinekindeyeralanEK-3MilliSporcu 
Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşagönderilir. 

(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon 
sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği 
derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan 
sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup 
eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere dereceyazılmaz. 

MADDE13−(1)11.2.2006tarihlive26077sayılıResmiGazete’deyayımlananMilli Sporcu Belgesi 
Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüktenkaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür. 



 28 

EK-5 Milli Sporcu Belgesi Örneği 
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