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DEĞERLİ ADAYLAR! 

Atatürkçü düşünceyi  ilke edinmiş, millî ve manevî değerlerle donanmış, akıl ve bilimi 

yol gösterici olarak kabul etmiş, meslekî yaşamlarında  ihtiyaç duyabilecekleri birikime  sahip, 

yüksek karakterli bireyler yetiştirmek üzere çalışıyoruz.  

Ordu  Üniversitesi  olarak  geleceğimizin  güvencesi  gördüğümüz  sizlerin,  sağlam  bir 

kişiliğe,  sorun  çözücü  yetkinliğe  kavuşmanızı,  dünyanın  her  ülkesinde  kendinizi 

kanıtlayabileceğiniz bilgi ve deneyimi edinmenizi amaçlıyoruz. Odu Üniversitesi yeni kurulan 

üniversiteler  arasında  en  hızlı  ilerleme  kaydeden  üniversiteler  arasına  girmeyi  başarmıştır. 

Üniversitemiz  fizikî  imkânları,  öğretim  elemanları  ve  idarî  personelinin  sayısı  ve  niteliği  ile 

donanımlı  bir  üniversitedir.  Her  geçen  gün  daha  iyiye,  daha  güzele  ulaşabilmek  için  var 

gücümüzle çalışıyoruz.  

Üniversitemiz, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

ve  Spor Yöneticiliği Bölümlerine 2015 – 2016 eğitim‐öğretim  yılında Özel Yetenek  Sınavı  ile 

öğrenci  alınacaktır.  Sınavımızda  nesnel  olmayan  değerlendirmelere  imkân  vermeyen, 

elektronik  ölçümlerin  yapıldığı  testler  tercih  edilmiştir.  Sınav  ve  kayıt  koşullarına  ilişkin 

uygulama  esaslarının  belirtildiği  bu  kılavuzu  dikkatle  okuyarak  sınav  sistemi  hakkında  bilgi 

sahibi olmanız, başarınıza katkı sağlayacaktır.  

Hedeflerimize  ulaşabilme  çabamızda  siz  değerli  öğrencilerimizin  aramıza  katılması 

gücümüze  güç  katacaktır.  Sizlerle  birlikte  Ordu  Üniversitesi  mensubu  olmanın  gururunu 

yaşayacağız. 

 

Başarı dileklerimle. 

 

   

           
 

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
Ordu Üniversitesi Rektörü 

 

 

 

 



2014 – 2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Genel Bilgiler 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü:  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 

7/d‐2  maddesi  uyarınca  2014  tarihinde  öğrenci  alım  kabulüne  karar  verilmiştir.  Bölümün 

eğitim  dili  Türkçe  ve  öğrenim  süresi  4  yıldır.  Programda,  teorik  ve  uygulamalı  olmak  üzere 

‘Alan  Bilgisi’,  ‘Öğretmenlik  Meslek  Bilgisi’  ve  ‘Genel  Kültür’  derslerine  yer  verilmektedir.  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları; 

 •Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  ilkokul, ortaokul ve  liselerde beden eğitimi ve spor öğretmeni 

olarak,  

 • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren programlarında öğretim elemanı olarak 

çalışabilmektedirler. 

Spor Yöneticiliği Bölümü: 

Yükseköğretim Kurulu’nun 15.01.1996 tarih ve 55‐1114 sayılı yazılarında 2457 sayılı 

kanunun 2880 sayılı kanunla değişiklik 43/b maddesine göre mezunlar “Spor Yöneticisi” 

unvanını kullanacaklardır. İş tanımları ise, her türlü sportif fiziki yapılara sahip, kamu ve özel 

kurumların tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları koordine etmektir (YÖK, Sayı 2355, 

Tarih 07.04.2011). 

 

2. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları 

2.1. Kontenjan 

Ordu  Üniversitesi  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  Beden  Eğitimi  ve  Spor 

Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. öğretim programlarına alınacak kadın 

ve erkek öğrencilerin kontenjanları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacak öğrencilerin kontenjanları 
 

Spor Yöneticiliği

  Diğer Adaylar          Milli

Kadın  Erkek Kadın Erkek ***Yabancı uyruklu  Toplam 

I. Öğretim  13  21  3    3 4 44 

II. Öğretim  13  21  3    3 4 44 

                     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

    Diğer Adaylar             Milli  

Kadın  Erkek Kadın Erkek ***Yabancı uyruklu  Toplam 

I. Öğretim  13  21  3 3                   4 44 



 
*  Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına 

göre Bölümümüz için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. Milli sporcular 

için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen 

kontenjanlara aktarılır.  

*** Yabancı Uyruklu Adaylar: Yabancı uyruklu adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar ve bu adaylar için 

ayrı  bir  sıralama  yapılır.  Yabancı  Uyruklu  Adaylar  için  ayrılan  kontenjanlara  yeterli  başvuru  olmaz  ve 

doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılmaz. 

2.2. Ön Kayıt Yeri ve Tarihi 

Ön  kayıtlar 1  ‐ 10 Temmuz 2015  tarihleri  arasında, Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi  ve 

Spor  Yüksekokulu,  Cumhuriyet  Yerleşkesinde  yapılacaktır.  Adayların  ön  kayıtlara  şahsen 

başvurmaları gerekir posta veya vekâleten kayıt yaptırılamaz. 

2.3. Sınav Yeri ve Tarihi 

Tarih        : 21‐22 Temmuz 2015*  

Saat        : 9.00 – 19.00  

Sonuçların İlanı        : 23‐24 Temmuz 2015 

Yer                              : Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu 

 

* Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan 21.07.2014 tarihinde 

saat 9.00’da adaylara gösterilecektir. Tüm adayların sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce sınavın 

yapılacağı  yerde  hazır  bulunmaları  zorunludur.  Sınav  programına  adaylar  web  sayfasından 

(http://besyo.odu.edu.tr/) ve sınav salonunda ki ilan panosundan ulaşabilirler.  

2.4. Başvuru Koşulları 

a) Beden Eğitimi  ve Spor bölümüne ön  kayıt  yaptırabilmek  için,  Liselerin diğer alan/kol 

bölümlerinden mezun olan adaylardan; YGS‐1, YGS‐2, YGS‐3, YGS‐4, YGS‐5  ve YGS‐6 

puan türlerinin birinden en az 140 puan almış olmaları gerekmektedir.  

b) Spor Yöneticiliği bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 yılına ait YGS‐1, 

YGS‐2,  YGS‐3,  YGS‐4,  YGS‐5  ve  YGS‐6 puan  türünden en  az 140 puan almış olmaları 

gerekmektedir.  

c) Milli  sporcular derecelerini belirten belgelerinin  aslını  ibraz  etmek  zorundadırlar. Bu 

belgeler  ilgili  federasyonlar  veya  Spor  Genel  Müdürlüğü’nden  alınmalıdır.  Milli 

sporcular  Beceri  Koordinasyon  Testine  katılmak  zorundadırlar. Milli  sporcular  kendi 

aralarında değerlendirilecektir. 

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretim için adaylar 

başvuru formunda öncelikli tercihlerini belirtmek zorundadırlar. 

 

 

 

 

 

 



2.4.1. Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler  

a) 2015 YGS Sonuç Belgesi,  

b) Sınava  başvuran  yabancı  uyruklu  adaylardan,  Türkiye’de  yükseköğrenim  görmek  için 
girdikleri  sınavın  puanını  gösterir  belgenin  aslı  ve  bir  adet  fotokopisi  (Yabancı  uyruklu 
adayların, Ordu Üniversitesi  Yabancı Uyruklu Öğrenci  Yönergesi  ’ne uygun  şartları  taşımaları 
gerekmektedir. Detaylı bilgi için; http://ogidb.odu.edu.tr/index.php/haberler/54. 

c) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir), 
 

ç) Son 6 ay  içerisinde çekilmiş 3 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik 
fotoğraf, 

d) Fotoğraflı T.C numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi (Yabancı Uyruklular hariç), 

e)  Mezuniyet  belgesi  ya  da  diplomanın  fotokopisi  (Belge  veya  diploma  üzerinde 
alan/kol/bölüm  yazılı  olmalıdır.  Halen  bir  üniversitede  öğrenci  olan  adaylar,  üniversitelerinin 
öğrenci  işlerinden  alacakları  öğrenci  belgesi  ile  sınava  başvuru  yapabileceklerdir. Mezuniyet 
için  sorumluluk  sınavına  girmesi  gereken  adaylar  bu  durumlarını  belgeledikleri  takdirde  ön 
kayıt yaptırabilirler),  

f)  Yüksek  şiddetli  aktivite  içeren  bu  sınava  girmesinde  sağlık  açısından  bir  sakınca 
olmadığına ilişkin doktor raporu (Doktor ’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)*, 

g)  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Öğretmenliği  Bölümüne  başvuran  adayların  varsa,  olimpik 
ve/veya  olimpik  olmayan  spor  dallarından  birinde  spor  özgeçmişini  gösterir  belge/belgeleri 
(Tablo  4)  (Özerk  federasyonlar  için  ilgili  federasyon  yetkilisi  tarafından,  özerk  olmayan 
federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı)**, 

h) Milli sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için ilgili federasyon ya da Başbakanlık Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve  fotokopisi  (Tablo 4)  (Özerk 
federasyonlar  için  federasyon  yetkilisi  tarafından,  özerk  olmayan  federasyonlar  için 
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı)***. 

I) ÖSYK Ücreti 100 TL’dir. 

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği, Özel Yetenek Sınavı yüksek  şiddetli  fiziksel 
aktiviteler  içermektedir.  Ayrıca,  Beden  Eğitimi  ve  Spor Öğretmenliği  Bölümü’nde  ve  Spor  Yöneticiliği  Bölümü’nde 
sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı 
kamp  derslerini  içermektedir.  Bu  nedenle  Özel  Yetenek  Sınavı’na  başvuran  adaylar  gerek  sınav  ve  gerekse 
eğitim/öğretim  süresince  karşılaşılması  muhtemel  riskler  konusunda  her  türlü  sorumluluğun  kendilerine  ait 
olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

**  Adayların  2012  ve  sonrası  Tablo  4’te  belirtilen  esaslara  göre  Spor  Özgeçmiş  belgelerini  getirmeleri 
gerekmektedir.  

***Milli sporcular, milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011, 
EK)  uygun  olarak  düzenlenmiş  01.01.2012  sonrası  hak  edilmiş  millilik  belgesi  ile  sınava  müracaat  edeceklerdir. 
ENGELLİ  MİLLİ  SPORCULAR  için  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Öğretmenliği  Bölümü’ne  ve  Spor  Yöneticiliği  Bölümü’ne 
başvuru alınmayacaktır. 



2.5. Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri 

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayınladığı, ‘2015 Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme  Sistemi  (ÖSYS)  Kılavuzu’ndaki  ‘Özel  Yetenek  Sınavı  İle  Seçme  Yöntemi’  başlığı 

altında yer alan temel ilke ve kurallar ile YGS Puan katkısı ve OBP ağırlığına ilişkin hükümleri bu 

sınav  için  de  geçerlidir.  Bu  dönem  içerisinde  YÖK  ve  ÖSYM  tarafından  yapılacak  olan 

değişiklikler aynen uygulanır. 

 

b) Sınav/değerlendirme  sonunda  toplam  puanları  eşit  olan  adaylardan,  başvuruda 

kullanılan  YGS  Puanı  daha  yüksek  olan  adaylar  tercih  edilir.  Yine  eşitlik  olması  durumunda, 

OBP’si yüksek olan aday tercih edilir. 

 

c) Sınav  sonucunda  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Yüksekokul  Müdürlüğü  ve  Rektörlük 

onayını  takiben  48  saat  içinde  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu’nca  ilan  edilir.  Adaylar 

sonuçlara,  listelerin  ilan edilmesinden sonra 24 saat  içinde 250 TL karşılığında Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu’na şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. 

ç) Sınav sırasında  ilgili  teste  ilişkin yapılacak  itirazlar, dilekçe ve 250 TL karşılığında 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. 

 

Ordu  Üniversitesi,  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  Sınav  Üst  Kurulu  gerekli  gördüğü 

durumlarda özel yetenek sınavının uygulanması ile ilgili tüm konularda gerekli değişikliği yapma 

hakkını saklı tutar. 

2.6. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Koşulları 

2.6.1. Sınav Belgesi 

Adaylar  ön  kayıt  sırasında  kendilerine  verilen  Sınava  Başvuru  Belgesi  ve  Aday  Sıra  Numarası  ile 

sınava  gelirler. Adaylar bu belgeyi  ve  kendilerinin  getirecekleri  fotoğraflı,  soğuk damgalı özel 

kimlik  belgelerini  (T.C.  numaralı Nüfus  Cüzdanı,  Ehliyet  veya  Pasaport)  tüm  sınav  boyunca 

yanlarında  bulundurmak  zorundadırlar.  Soğuk  damgasız,  fotoğrafsız,  belirli  olamayan  ve 

özelliğini kaybetmiş kimliklerle hiçbir aday sınava giremez. 

2.6.2. Sınav Kıyafeti 

Adaylar,  sınava  girerken  spor  yapmaya  uygun  spor  kıyafeti;  genel  olarak  şort‐tayt, 

eşofman,  spor  ayakkabısı  vb.  giymelidir.  Aday  sınava  girerken  ön  kayıt  sırasında  verilen 

numarayı  sınav  kıyafetine  takmak  zorundadır.  Ayrıca  öğrenci  kıyafet  yönetmeliğine  uymak 

zorundadır.  



2.7. Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Kurallar 

a) Sınavlar,  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  tarafından  belirlenen  Sınav  Yürütme 

Kurulu  tarafından  yürütülür.  Sınav Yürütme Kurulunun  görevleri;  (a)  adayların Özel  Yetenek 

Sınav  programları  ile  sınavın  yer  ve  zamanının  belirlenmesi,  (b)  sınav  gözetmenleri  ve 

jürilerinin  oluşturulması,  (c)  sınav  güvenliği  için  önlem  alınması,  (ç)  sınavlarla  ilgili  araç‐

gereçlerin  sağlanması  ve  (d)  gerektiğinde  alt  kurullar  oluşturma  ve  görevlendirmenin 

yapılmasıdır.  Anlaşmazlık  durumunda  Sınav  Yürütme  Kurulu  sorumlu  ve  yetkilidir.  Sınav 

Yürütme Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

b) Adaylar,  sınavın başlayacağı  saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli 

belge ve gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. 

c) Adaylar  sınava  göğüs  numarasına  göre  (önce  kadın  sonra  erkek  olmak  üzere) 

alınacaklardır.  

ç)  Adaylar  sınava  girişlerinde,  Sınav  Yürütme  Kurulu  tarafından  verilen  sınava  başvuru 

belgesi ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve 

sorulduğunda  görevliye  göstermek  zorundadırlar.  Bu  belgeleri  göstermeyen  adaylar  sınava 

alınmazlar.   

Adaylar  Özel  Yetenek  Sınavı’nda  görev  yapan  öğretim  elemanlarının  uyarılarına  uymak 

zorundadırlar.  Sportmenliğe,  centilmenliğe  ve  öğrenci  disiplin  yönetmeliğine  aykırı  hareket 

ettikleri,  sınav  parkurundaki  cihazlara  zarar  verdikleri,  hakemlere  ve  diğer  görevlilere  sözlü 

veya  fiili  saldırıda  bulundukları  durumlarda  sınavdan  ihraç  edileceklerdir.  Sınav  görevlilerinin 

şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili yetkili birimlere bildirilecektir. 

2.7.1. Test Sonuçlarının Kaydedilmesi  

Adayın  sınav  salonuna  alınması  ile  ön  kayıt  sırasındaki  giriş  belgesiyle  Beceri 

Koordinasyon  Testine  geldiklerinde  parmak  izi  alınır.  Daha  sonra  ise  Beceri  Koordinasyon 

Testini  tamamladıktan  sonra  adayın  yapmış  olduğu  derecesi  çıktı  olarak  verilir.  Adaylar  bu 

belge ile kontrollerini yapabileceklerdir. 

 

3. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler 

Beceri Koordinasyon Testi adayın ilk istasyona girişi ile süreyi başlattığı, 9. istasyondan 

çıkışı  ile  bitiş  noktasında  süreyi  durdurduğu  bir  test  bataryasından  oluşur.  Giriş  ve  çıkış 

tamamıyla  fotosel  ile kontrol edilmektedir. Birinci  istasyonu  tamamlayan aday sırasıyla diğer 

istasyonları  da  tamamlayarak  çıkış  noktasından  geçer  ve  süreyi  durdurur.  Böylece  dokuz 

istasyonun tek bir bitirme süresi vardır ve aday testin sonunda test süresini fotosel ekranında 

görür. Adayın tüm test bataryasına bir ( 1 )  giriş hakkı vardır. Aday başladığı testi tamamlamak 

zorundadır.  

Ancak,  teknik nedenlerden dolayı  (elektrik  kesintisi,  teknik  donanımın  arızalanması  vb.)  test 

zamanı elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir. 

 

 

 

 



3.1. Beceri Koordinasyon Testi: 

 

Aday bu testte bir hakka (1) sahiptir. 

 

1‐ Çift Ayak Kasaya Sıçrama: Başlangıç noktası  İlk  çıkış  çift ayak kasaya  çıkış ve kasadan 

iniş. 

2‐  Düz Takla: Aday, cimnastik minderinde kurallara uygun olarak ense ve iki omuzu yere 

temas  edecek  şekilde  öne  düz  takla  yapacaktır.  Nizami  olarak  öne  düz  takla 

yapamayan aday istasyonu tekrarlayacaktır.  

3‐ Denge: Aday, denge aleti üzerinden koşarak veya yürüyerek geçecektir. Denge aletinin 
herhangi bir noktasından düşen aday en son temas ettiği noktadan tekrar denge aleti 

üzerine çıkarak istasyona devam edecektir. Denge aletinin ön ve arka kısmı (başlangıcı 

ve bitişi) slalom çubuklarıyla sınırlandırılmıştır. Aday, denge istasyonuna girişi ve denge 

istasyonundan çıkışı bu slalom çubuklarının arasından yapacaktır. 

4‐ Engel Geçişi: Aday, birinci engelin altından,  ikinci engelin üzerinden  ve üçüncü  (son) 
engelin  altından  geçerek  bu  istasyonu  tamamlar.  Aday  engel  geçişi  sırasında  engeli 

devirirse veya engel çubuklarını düşürürse her engel  için 1  saniye ceza puanı adayın 

toplam  koordinasyon  test  süresine  eklenir.  Aday  engelleri  sırasıyla  geçmez  veya 

engellerden birini pas geçerse 4. istasyonun başına döner.   

5‐ Top  Atma  Çizgisi:  Aday,  pas  atışı  öncesi  bu  çizgiyi  geçmeden  pas  atışını 

gerçekleştirecektir. Atış sırasında çizgiyi geçerse atış baştan tekrarlanır. 

6‐ Pas Potası: Aday, sepetten almış olduğu topu 3 defa arka arkaya Pas Potasına atıp tutar 

ve  tuttuğu  topu  sepete  tekrar koyar. Atış  sırasında Topu düşürür veya Topu elinden 

kaçırır  ise  3  atışı  tamamlaması  istenir.  Ayrıca,  atış  sonunda  sepete  bırakılan  top 

sepetten çıkar ise topu tekrar yerine koymadan diğer istasyona geçemez.  

7‐ Slalom: Aday, uzaklıkları  işaretlenmiş 6  kulenin her birinin  arasından  geçerek  slalom 

koşusunu  tamamlar. Aday  slalom  geçişi  sırasında  slalom  kulelerini devirirse her  kule 

için  1  saniye  ceza  puanı  adayın  toplam  koordinasyon  test  süresine  eklenir.  Aday 

kuleleri sırasıyla geçmez veya kulelerin birini pas geçerse Slalomun başına döner.   

8‐ Top Değiştirme: Aday, 3 farklı renkteki kutuda bulunan topları çapraz olarak birer birer 

(tek‐tek) aynı renkteki kutuya taşıyarak yerlerini değiştirir. Bu istasyonda; topların yeri 

değiştirilmezse,  top  kasa  içerisine  girmezse,  top  kasadan  çıkarsa  veya  top  kasaya 

götürülmek  yerine  uzaktan  atılırsa  hata  olarak  sayılacak  ve  adaydan  hatasını 

düzeltmesi istenecektir.   

9‐ Atlama  Beygiri:  Aday,  atlama  beygirinin  üzerinden  vücudunun  tamamını  geçirmek 

zorundadır.  İstediği  gibi  atlayarak  BİTİŞ  noktasına  gider.  Atlama  beygirinin  yanından 

geçmek  veya  altından  geçmek  hata  olarak  sayılacak  ve  adaydan  tekrar  atlaması 

istenecektir. 

 

 



 





3.2. Sınav Parkuru Ölçüleri: 

1‐ Çift Ayak Kasaya Sıçrama: Kasa yüksekliği 35 cm 

2‐ Kasa ile Minder arası uzaklık 130 cm 

3‐ Minder uzunluğu 200 cm 

4‐ Minder ile Denge Aleti arası uzaklık 620 cm 

5‐ Denge Aleti uzunluğu 500 cm ve Yüksekliği 61 cm 

6‐ Denge Aleti ile Engel Geçme arası uzaklık 410 cm 

7‐ Engel Geçme 1‐ 3 yükseklik Kadın 60 cm / Erkek 70 cm, Engel Geçme 2 yükseklik  

Kadın 70 cm / Erkek 80 cm, Engeller arası uzaklık 150 cm 

8‐ Engel Geçme ile Top Atma Çizgisi arası uzaklık 800 cm 

9‐ Top Atma Çizgisi ve Pas Potası arası 200 cm, Pas Potası Yüksekliği 165 cm 

10‐ Pas Potası ile İlk Slalom arası 360 cm 

11‐ Slalomlar arası uzaklık 300 cm, Slalomlar arası karşılıklı mesafe 400 cm 

12‐ Son Slalom ile Top Değiştirme arası uzaklık 500 cm 

13‐ Top Değiştirme arası uzaklık 300 cm, Toplar arası mesafe 150 cm 

14‐ Top Değiştirme ile Atlama Beygiri arası uzaklık 800 cm 

15‐ Atlama Beygiri yükseklik 100 cm, Atlama Beygiri ve BİTİŞ arası 1000 cm’ dir. 

 

3.3. Beceri – Koordinasyon Parkuru Puanlaması 
  Beceri – Koordinasyon Parkuruna katılan adayların elde ettikleri derece değerlendirmeye 

alınır.  Erkeklerde  45,  kadınlarda  55  saniyenin  üstünde  alınan  dereceler  değerlendirmeye 

alınmayacaktır  ve  aday  yerleştirilmeye dâhil  edilmeyecektir  (Özel  Yetenek  Sınavından başarısız 

sayılacaktır). Değerlendirmeye alınan derecelere, çan‐eğrisi sistemine göre 0,1 – 100 aralığında 

puan verilecektir.  

Özel Yetenek Sınav Puanlarının (ÖYSP) Bölümlere Göre Hesaplanması 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Özel Yetenek Sınav Puanı Bileşenlerinin 

Yüzde Ağırlıkları 

Özel Yetenek Sınavı Bileşenleri  Ağırlık 

1. Spor Özgeçmiş Puanı‐Standart Puanı (SÖP)  % 50 

2. Beceri‐Koordinasyon Testi‐Standart Puanı (BKT)  % 50 

TOPLAM  %100 

 

Tablo 3. Spor Yöneticiliği Bölümü için Özel Yetenek Sınav Puanı Bileşenlerinin Yüzde Ağırlıkları 

Özel Yetenek Sınavı Bileşenleri  Ağırlık 

1. Beceri‐Koordinasyon Testi‐Standart Puanı (BKT)  % 100 

TOPLAM  %100 

 



 
HESAPLAMA 

 

* Tüm hesaplama ve yerleştirmede Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) vermiş olduğu formüller 
kullanılır. 

* Yerleştirmeye esas olan puan 

‐ ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP‐SP) 

‐ Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

‐ 2015‐YGS Puanı (YGS‐P) (YGS puanlarının en yükseği)  

* Her adaya yukarıda belirtilen kriterlere göre özel yetenek sınav puanı verilecektir. Sonra  tüm 
adaylar  için  aşağıdaki  (BİRİNCİ  FORMÜL)    kullanılarak  Özel  Yetenek  Sınav  Puanı  –  Standart 
Sapması  (ÖYSP‐SP)  belirlenecek,  daha  sonra  (İKİNCİ  FORMÜL)  kullanılarak  yerleştirme 
yapılacaktır. 

 

BİRİNCİ FORMÜL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANIN (YP) HESAPLANMASI (YÖK’ün FORMÜLÜ)  
 

Adayların ÖYSP‐SP puanları belirlendikten sonra yerleştirme puanları (YP) aşağıda verilen 
formüller  yardımıyla  Spor/alan  kol  bölümü mezunları  ve  Spor  alan/kol  bölümü  dışında  kalan 
adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.   
 

İKİNCİ FORMÜL 
 
Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için YP: 
YP = ( 1,17 x ÖYSP‐SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS‐P ) + ( 0,03 x OBP ) 
 
Spor alan/kol bölümü mezunları dışında kalan adaylar için YP: 
YP = ( 1,17 x ÖYSP‐SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS‐P ) 

 
2014‐ÖSYM’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim 
programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2015‐
YGS  puanı  ile  bir  yükseköğretim  programına  yerleştirilirken  OBP  ‘ye  uygulanan 
katsayılar yarıya düşürülür. 

 
4. Yabancı Uyruklu Aday Yerleştirme  

Bu kontenjana başvuran adayların; 

Ordu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi ’ne uygun şartları taşımaları gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için; (http://ogidb.odu.edu.tr/index.php/haberler/54). 

5. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı 

  Özel  Yetenek  Sınav  sonuçları,  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  ve  Rektörlük  onayını 

takiben  48  saat  içerisinde  http://www.odu.edu.tr/‐  http://besyo.odu.edu.tr/  adresi  ve  Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilan panolarında duyurulur. Asıl adayların kesin kayıt işlemleri Yüksek 

Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Kontenjanın dolmadığı durumlarda boş kalan 

kontenjanların doldurulması için kesin kayıtların bitimini takip eden ilk beş(5) iş günü içinde yedek 

listedeki sıralamaya göre kayıt  için  istenen belgeleri eksiksiz/tam olan adaylar  şahsen başvuruda 

bulunurlar ve mevcut adaylar arasından sıra  ile boş kalan kontenjan kadar adayın kaydı yapılır. 

Web  sayfasında  ve  Yüksekokul  ilan  panosunda  ilan  edilen  yedek  listeden  sırası  gelen  adaylar 

belirtilen sürede başvuruda bulunmamaları durumunda haklarını kaybetmiş sayılır.  

 

 

 



Spor Özgeçmiş Belge ve Puan Tablosu ile Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik 

Spor Özgeçmiş Puanı  

Adaylar, daha önce spor özgeçmişleri olsun veya olmasın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bölümlerine başvuru yapabilirler. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuran adayların spor özgeçmişi ile ilgili belge 

ve puanları Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Spor Özgeçmiş Belgelerinin Değerlendirilme ve İlan Süreci 

Ön kayıt sırasında spor özgeçmiş belgeleri Sınav Yürütme Kurulu tarafından ilgili spor dalı 

yetkilileri tarafından değerlendirilir; belgelerin ön kabulü yapılır ve belgeye karşılık gelen puan ve 

katsayı verilir. 

Hem Takım sporları hem de Bireysel sporlar için ibraz edilen belgelerden,  Millilik belgesinin 

01.01.2012 tarihinden sonra; diğer spor özgeçmiş belgelerinin 01. 01. 2012 tarihinden sonra hak 

edilmiş olması gerekmektedir. 

Ön kayıt sonrasında, Sınav Yürütme Kurulu tarafından özgeçmiş belgeleri tekrar değerlendirilir ve 

adayların spor özgeçmiş puanları http://www.odu.edu.tr/‐ http://besyo.odu.edu.tr/sitesinde ve 

ilan panolarında ilan edilir. 

Adayların öz geçmiş puanları ile ilgili itirazları dilekçe ile Sınav Yürütme Kurulu’na 100 TL ücret 

karşılığında yapılabilir. Adayın haklı olası durumunda ücreti iade edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Takım ve Bireysel Sporlar İçin Spor Özgeçmiş 

Belge ve Puanları 

            Belge Adı  SÖP* 

1 

 Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı’nın  milli  sporcu  belgesi  verilmesi  ile  ilgili 
yönetmeliğine  uygun  olimpik  ve  olimpik  olmayan  spor  dallarında  ilgili 
Federasyondan  alınan  ve  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  tarafından  onaylanmış, 
katıldıkları yarışma türüne göre A ve B sınıfı milli sporcu belgesi (Millilik belgesinin 
01.01.2012 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir.)  

100 

2 

 Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı’nın  milli  sporcu  belgesi  verilmesi  ile  ilgili 
yönetmeliğine  uygun  olimpik  ve  olimpik  olmayan  spor  dallarında  ilgili 
Federasyondan  alınan  ve  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  tarafından  onaylanmış, 
katıldıkları  yarışma  türüne  göre  C  sınıfı milli  sporcu  belgesi  (Millilik  belgesinin 
01.01.2012 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir.) 

 Basketbol, futbol, hentbol ve voleybol spor dallarında, en üst ulusal  ligde 
(futbol  branşı  için  TFF  Süper  Lig  ve  1.  Lig  kategorilerinde)  en  az  üç  resmi 
müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

90 

3 
 Basketbol,  futbol, hentbol ve voleybol  spor dallarında, 2. Ligde en az  iki 

sezonda 5 resmi müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 
80 

4 
 Futsal 1. Ligi, Plaj Futbolu 1. Ligi, Plaj Hentbolu 1. Ligi, Plaj Voleybolu 1. 

Ligi, A2 Ligi (Futbol), U21 Ligi (Futbol), Futbol 3. Lig ve Voleybol 3. Ligde en az iki 
sezonda 5 resmi müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

70 

5 

 TFF  Futbol  Deplasmanlı  Bölgesel  Amatör  Lig  takımlarında  en  az  iki 
sezonda 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Bireysel  sporlarda  ilgili  federasyon  tarafından  düzenlenen  Büyükler 
kategorisinde  Türkiye  Şampiyonaları’nda  veya  Kulüplerarası  Türkiye 
Şampiyonası’nda  ilk  3  dereceye  girmek  veya  herhangi  bir  kategoride  Türkiye 
rekoruna sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile belgelemek. 

60 

6 

 Basketbol, Hentbol  ve  Voleybol  İçin  Bölgesel  Ligde  en  az  iki  sezonda  5 
resmi müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek 

 Basketbol,  futbol, hentbol ve voleybol spor dalları dışında ulusal  ligi olan 
takım  sporlarında  en  üst  ulusal  ligde  en  az  iki  sezonda  5  resmi müsabakada 
oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

50 

7 
 Bireysel  sporlarda  ilgili  federasyon  tarafından  düzenlenen  Gençler 

kategorisinde  Türkiye  Şampiyonaları’nda  veya  Kulüplerarası  Türkiye 
Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek. 

40 

8 

 Ulusal  ligi  olan  takım  sporlarında  en  üst  ulusal  ligdeki  takımların  alt 
yapılarında    (futbol  branşı  için  Spor  Toto  Süper  Lig  ve  1.Lig  takımlarının U19, 
U18, U17, U16  kategorilerinde)  ve  futbolda 1.  ve 2. Amatör  kümede  yer  alan 
takımlarda en az iki sezonda 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile 
belgelemek. 

30 

9 

 Ulusal  liglerde  faaliyet  gösteren  takım  sporlarında  en  üst  ulusal  ligdeki 
takımlar  haricinde  kalan  takımların  alt  yapılarında  (futbolda  2.  ve  3.  lig 
takımlarının ve amatör  lig  takımlarının U19, U18, U17, U16 kategorilerinde) en 
az iki sezonda 5 resmi müsabakada oynadığınımüsabaka cetveli ile belgelemek. 

20 

10 
 En az 2  yıllık  tescilli  lisansa  sahip olmak  ve  takım  sporları  için en az  iki 

sezonda 5  resmi müsabaka,   bireysel  sporlarda en az 3  resmi müsabakada yer 
10 



aldığını gösteren müsabaka cetveli  ile belgelemek (Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl 
Müdürlüklerinden). 

* SÖP: Spor Özgeçmiş Puanı  

** Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 

Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF v.b.) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 

Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir. 

 

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE  Resmî Gazete  Sayı : 27932 

YÖNETMELİK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: 

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. 

  Dayanak 

  MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  Tanımlar 

  MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

  a) Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını, 

  b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını, 

  c) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek‐9 uncu maddesine göre 

kurulan bağımsız spor federasyonlarını, 

  ç) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları, 

  d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

  e) Milli sporcu belgesi: 7 nci maddede belirtilen yarışma türlerine göre uluslararası müsabakalarda görev alan 

sporculara verilen belgeyi, 

  f)  Olimpik  spor  dalı:  Olimpiyatlarda  fiilen  müsabakası  yapılan  ve  Uluslararası  Olimpiyat  Komitesinin 

programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını, 

  g) Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan spor müsabakalarını, 

  ğ) Takım müsabakası: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları 

müsabakalar  ile olimpiyatlarda  yarışması  ferdi olarak yapılan  ve müsabakalarda alınan puanların  takım puanı olarak 

kabul  edildiği  ve  ferdi  derecelendirme  yapılmayıp  takım  derecelendirilmesi  yapılan  branşlar  ile  çift  olarak  yapılan 

müsabakaları, 

  h) Yarışma türü: 7 nci maddede belirtilen uluslararası müsabakaları, 

  ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

  Temsil görevinin verilmesi 

  MADDE 5 − (1) Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi; ilgili federasyonun seçimi, Genel Müdür 

ve/veya Bakan onayı ile verilir. 

  (2) Bağımsız spor federasyonlarında temsil görevi, ilgili federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtildiği 

şekilde verilir. 

   



              Temsil görevinin yerine getirilmesi 

  MADDE 6 − (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için, sporcunun 7 nci maddede belirtilen yarışmalara, 

süresi içinde takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle fiilen katılması ve klasman listesinde yer alması şarttır. 

  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 katılmak şarttır.  

  1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,  

  2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri, 

  3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri, 

  4) Dünya  ve Avrupa  Şampiyonası  yapılmayan  branşların  büyükler  kategorisindeki  dünya  ve Avrupa  kupaları 

finalleri, 

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

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

  2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,  

  3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 

  4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve 

Avrupa kupaları finalleri, 

  5) Üniversite oyunları,  

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

  7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları, 

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

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

şampiyonaları, 

  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 veya turnuvalar,  

  c)  (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. 

  Kazanılan milli sporcu belgesini kaybetme halleri 

  MADDE  8  −  (1) Milli  sporcu  belgesi  almaya  hak  kazananlardan;  taksirli  suçlar  ile  kısa  süreli  hapis  cezasına 

seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan 

fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin  şahsiyetine karşı  işlenen  suçlarla, basit ve nitelikli zimmet,  irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı kötüye kullanma, dolanlı  iflas gibi yüz kızartıcı veya  şeref ve haysiyeti 

kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi  ihale ve alım satımlara  fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından 

dolayı  hükümlü  bulunanlar  ile  7/1/1993  tarihli  ve  21458  sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gençlik  ve  Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör  Spor Dalları  Ceza  Yönetmeliği  uyarınca  veya  bağımsız  spor  federasyonlarının  disiplin  veya  ceza 

talimatları gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi  iptal edilen sporculara milli 

sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir. 

  (2)  Uluslararası  müsabaka  esnasında  veya  öncesinde,  bu  maddede  belirtilen  suçları  işlediği  tespit  edilen 

sporculara milli  sporcu  belgesi  verilmez.  Ancak;  aldıkları  ceza  nedeniyle  yarışmalara  katılamayacak  durumda  olan 

sporculardan, 7 nci maddede belirtilen müsabakalara özel izin ile iştirak edenlere milli sporcu belgesi verilir. 

  Millilik sayısının tespiti 

  MADDE 9 − (1) Milli sporcu belgesi hangi faaliyet için düzenlenmiş ise, belgeye yalnızca o müsabakadaki millilik 

sayısı  yazılır.  Aynı  faaliyette  birden  fazla müsabakada  oynayan  sporcu  oynadığı müsabaka  sayısı  kadar milli  olmuş 

sayılır. Aynı  faaliyette hem  ferdi hem de  takım yarışmasına katılan  sporcuların millilik  sayısı belge üzerinde ayrı ayrı 

gösterilir. 

  Milli sporcu belgesi verilmesi 

  MADDE  10  −  (1)  7  nci  maddede  belirtilen  uluslararası  faaliyetlere  katılan  sporculara  milli  sporcu  belgesi 

verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur. 

  a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK‐1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı, 

  b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi, 

  c) Müsabaka cetveli, 

  ç) Müsabaka sonuç listesi. 

  (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli sporcu belgesi,  ilgili federasyon 



başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve 

bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK‐2 Milli Sporcu 

Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir. 

  (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 derece yazılmaz. 

  Tutulacak defterler  

  MADDE  11  −  (1)  Bu  Yönetmelik  hükümlerine  göre  milli  sporcu  belgesi  almaya  hak  kazananlar  için  her 

federasyon  tarafından  sadece milli  sporcu belgelerinin  kaydedileceği Milli  Sporcu Belgesi Kayıt Defteri  tutulur. Milli 

sporcu belgesi alma hakkını kazananlar hakkında ise ayrıca Milli Sporcu Kütük Defteri tutulur. 

  (2) Genel Müdürlük  federasyonlardan  ayrı  bir  şekilde  genel  bir Milli  Sporcu  Belgesi  Kayıt Defteri  tutar.  Bu 

defterlerde;  sporcunun adı,  soyadı, T.C.  kimlik numarası,  faaliyetin adı,  yeri  ve  tarihi,  katılan ülke  sayısı,  sporcunun 

yarıştığı kategori, alınan dereceler, belge tarih ve numarası ayrı ayrı belirtilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  Kazanılmış haklar 

  MADDE 12  −  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  tarihten önce mevzuata uygun olarak alınan milli  sporcu 

belgeleri geçerli sayılır.  

  (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan milli sporcu belgelerinin 7 nci madde hükmüne göre 

hangi  sınıfa ait olduğuna  ilişkin yapılan başvurularda, milli  sporcu belgeleri hakkında denklik  işlemi yapılır ve sınıfına 

uygun olarak yeniden düzenlenir. 

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

  MADDE 13 − (1) 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

  Yürürlük 

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

  Yürütme 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


