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REKTÖR’DEN 

 

Sevgili Gençler, 

 

          Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin amacı, eğitim-öğretim, 

araştırma ve uygulamalarıyla Beden Eğitimi ve Spor alanında İnsan 

Kaynakları yetiştirerek, toplumumuzun sağlıklı olmasına katkı sağlamaktır.  

          Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, 

Spor Yöneticisi, Antrenör ve Rekreasyon uzmanları yetiştirmek amacıyla, 

şeffaf ve hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde yapılacak olan “On-line Özel 

Yetenek Sınav” sistemi ile öğrenci alınacaktır. Nitelikli bir eğitim-öğretim 

süreci sonunda mezunlarımız, spor sektöründe öğretmen, antrenör ve yönetici 

gibi birçok alanında kendileri için istihdam şansını oluşturmuş olacaklardır.  

          Ülkemize, bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek, 

bilimsel referansları temel düstur edinen,  gücünü ve enerjisini; insan 

sevgisinden alan siz çok değerli gençleri üniversitemizde görmek istiyoruz. 

          Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ubeyde İPEK 

REKTÖR  
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Değerli öğrenciler; 

 
Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, 

Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon 

Bölümlerine özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan dört yıllık bir eğitim 

kurumudur. 2020-2021 Eğitim-

Öğretim yılında bölgemize, 

ülkemize ve dünyamıza ışık saçacak 

bireyler yetiştirmek, bilimsel 

referansları temel düstur edinen, 

gücünü ve enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok değerli öğrencileri fakültemizde görmek 

en büyük arzumuzdur. Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerine 40, Spor Yöneticiliği 

bölümüne ise 50 öğrenci kontenjanı olmak üzere 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Özel 

Yetenek Sınavıyla toplam 170 öğrenci alınacaktır. Bu bölümlerden herhangi birisine girmek 

ve başarılı olmak sergileyeceğiniz fiziksel efor ve zihinsel becerilerinizi kullanabilme 

yeteneğinizden geçmektedir. Üniversitemiz, eğitim öğretim altyapısı ve spor tesisleri 

bakımından güçlü bir üniversitedir. Eğitim düzeyini etkileyen öğelerin başında; fiziki mekân, 

araç-gereç ve akademik personelin niteliği gelmektedir. Fakültemizde nitelikli öğretim 

elemanlarınca eğitim verilecek olup, Fakültemiz deneyimli öğretim elemanı kadrosunu 

güçlendirerek yoluna devam edecektir. Üniversitemizde, çağdaş ve kaliteli eğitim için 

gerekli olan tüm özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler, öğrencilerimizin donanımlı 

yetişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere her yıl düzenlediğimiz Özel 

Yetenek Sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarınız hesaplanarak objektif 

değerlendirme sonrasında kazanan adaylar belirlenmektedir. Ancak dünya çapında 

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle belirli önlemler alınması gerekmektedir. Bu 

noktada on-line sınav uygulamasına geçilerek sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Sportif özgeçmiş ve YKS puanlarınızın hesaplanması sonrasında açılacak 

kontenjanlara giren asil ve yedek öğrenciler belirlenecektir. Bu yıl düzenlenecek olan on-line 

sınav sistemine yönelik tüm uygulama esaslarına “Munzur Üniversitesi SBF Sınav 

Kılavuzu” ndan ulaşabilirsiniz. Şeffaf ve objektif olarak yapılan Özel Yetenek Sınavında, 

adayların sınavdan aldığı puan ve sıralamadaki yeri sınav sonunda anında hesaplanarak 

açıklanmaktadır. Munzur Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin resmi internet 

sayfasında yayınlanan 2020 Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzu’nu dikkatli bir şekilde incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Sağlıklı ve 

başarılı bir sınav geçirmenizi temenni eder, Üniversitem ve Spor Bilimleri Fakültesindeki 

Öğretim Elemanlarım adına saygı ve sevgilerimi sunarım.  

 

 

Prof. Dr. Ülkü ÖZBEY 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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TANIMLAMALAR 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

Üniversite: Munzur Üniversitesini,  

Rektörlük: Munzur Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü, 

Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu, 

SBF: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

Dekanlık: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını, 

Dekan: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını, 

Öğretim Elemanları: Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarını, 

Fakülte Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

Fakülte Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu, 

YM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ÖYS: Özel Yetenek Sınavını, 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını, 

YP: ÖYS Yerleştirme Puanını, 

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 

ÖSYS: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini, 

YKS: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını, 

TYT: YKS Temel Yeterlilik Testi Puanını, 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını, 

Sınav Üst Komisyonu: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı başkanlığında 
ve Dekan tarafından önerilen öğretim elemanlarından oluşan Özel Yetenek Sınavını yürüten 

komisyonunu, 

Sınav Kayıt Bürosu: Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS Kayıt Bürosunu, 

Sınav İzleme Komitesi: Rektör, Rektör Yardımcılarından oluşan komiteyi, 



 

 

 

YKS Kılavuzu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu, 

YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 

yapmış olduğu sınavda, adayın 100 üzerinden aldığı puanı, 
 

ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı): Özel Yetenek Sınav Puanının ÖSYM’nin belirlediği 

formülle ağırlıklandırılmasını, 
 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Ortaöğretim bitirme notunun (100 üzerinden diploma 

notu) 5 ile çarpılması sonucu dönüştürülen puan türünü, 

2020 TYT PUANI (TYT-P): 2020 YKS 1. oturumunun en yüksek TYT puanını, 
 

YP (Yerleştirme Puanı): Adayın özel yetenek sınavında aldığı puandan elde edilen ÖYSPSP 

ile OBP ve TYT-P (2020-TYT Puanı), YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre 

hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             İKİNCİ BÖLÜM 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TANITIMI 

 

 
 

Fakülte Hakkında 

 

Fakültemiz, 25.05.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2018/11593 sayılı kararla 

kurulmuştur. Munzur Üniversitesi Rektörlüğünün 28.05.2018 tarihli yazısında; Spor Bilimleri 

Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği ve Rekreasyon Ana bilim dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinin açılması uygun 

görülmüştür. 2019-2020 Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor 

Yöneticiliği bölümlerine toplamda 120 öğrenci alarak eğitim ve öğretim hayatına başlamış, 

2020-2021 öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerini de açarak öğrenci 

alımını gerçekleştirecektir. Fakültemiz en üst düzeyde ve Spor Bilimleri alanında eğitim 

vermeyi amaç edinmiştir. Eğitim-öğretim programlarımızın amacı öğrencilerimize sadece 

mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde verebilmek değil, bunun yanı sıra 

öğrencilerimize araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

 

Görev ve Sorumluluklarımız 

 

 Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı 

çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. 

 Kendi ihtisas gücü ve kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, 

milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu 



 

 

tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu 

oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. 

 Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini 

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına 

önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını 

toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları 

sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. 

 Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini 

üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. 

 Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. 

 

Misyon Vizyon Ve Hedefler 

 

Misyon: Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve 

gelişmesine katkı sağlamak; gerek yarışma ve performansa dönük olarak, gerekse sağlıklı bir 

yaşam elde etmek, eğlenmek ve toplumsal bağları güçlendirme amacıyla zeki, çevik ve aynı 

zamanda da ahlaklı nesillerin yetiştirilmesini sağlamak; spor bilimleri alanında ihtiyaç 

duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim 

programları ile Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayıcı, 

akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma 

kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör, 

uzman ve lider bireyler yetiştirmeye çalışmaktır. 

Vizyon: Fakültemiz vizyonu, eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve 

yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; spor 

bilimleri alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen ve 

cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği; “ Ben 

sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği nesilleri yetiştirmeye 

çalışan, uluslararası niteliklere sahip saygın bir fakülte olmaktır. 

 

Hedefler:  

 

 Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve 

estetik değerlere sahip çağdaş bir spor bilimleri eğitimi vermek, 

 Spor bilim dallarının akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve 

ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, 

 Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum yetiştirilmesi amacıyla spor ve spor 

kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler 

yetiştirmek, 

 Teknolojik bakımdan yetkin, çağın değişimlerine ve gelişimine uygun, nitelikli, zeki, 

çevik aynı zamanda ahlaklı bireylerin yetiştirilmesini sağlamak, 

 Spor dallarını performans, sağlık ve yöneticilik boyutuyla geliştirmek ve bu 

gelişmeleri sporcu (paydaşlar) ve toplum yararına sunmak, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir fakülte olmak,  

 Ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek, bu tür organizasyonlara dahil ve 

ya katkı sağlamak. 



 

 

 Gençlerimizin ve toplumun her kesiminden bireylerin sporu sevmesini sağlayacak, 

ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesinde görev alacak ve yaşam kalitesi 

yüksek toplum inşa edecek beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticileri 

yetiştirmek. 

 Aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak. 

 

Akademik ve İdari Personeller 

 

Fakültemiz bünyesinde çalışmakta olan akademik personeller ile idari personellerin unvan ve 

görevleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir; 

 

AD-SOYAD UNVAN GÖREVİ 
1.ÜLKÜ ÖZBEY PROFESÖR DOKTOR DEKAN 

2.SÜREYYA YONCA SEZER DOÇENT DOKTOR 
DEKAN YARDIMCISI 

REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 

3.M.BURAK DEMİR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

BÖLÜM BAŞKANI 

4.M.BAHADIR SANDIKÇI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

BÖLÜM BAŞKANI 

5.MUSTAFA KIZILKOCA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

6.AYSEL KIZILKAYA NAMLI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

7.AKİF BOZKIR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

BÖLÜM BAŞKANI 

8.AYKUT ŞAHİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

BÖLÜMÜ ERASMUS 

KOORDİNATÖRÜ 

9.ECESU ÖZCAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ 

10.MUSA OĞUZ - FAKÜLTE SEKRETERİ 

11.NURŞEN ODAK - YAZI İŞLERİ 

12.ALİYE KÖMÜRCÜ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

 

          BÖLÜMLER 

 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: Spor Bilimleri Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programıdır. Eğitim dili Türkçedir. Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü programı, öğrencilere bu alan için gerekli olan evrensel 

bilgi ve becerilerin kazandırılmasını, Munzur Üniversitesi, “Spor Bilimleri 

Fakültesi” olarak eğitim öğretime devam etmesi ile beden eğitimi ve spor alanında 

daha önce bahsettiğimiz birçok farklı disiplinin ihtiyacı olan bireylerin nitelikli bir 

şekilde yetiştirilmesi, lisansüstü eğitimin daha alana özgü ve detaylı, mükemmel 

hale getirilebilmesi, alanla ilgili yapılan nitelikli bilimsel araştırmaların sayısının 

arttırılması ve tüm bunların etkisiyle uluslararası alanda Türk Sporunun ve Spor 

Biliminin rekabet edebilirliğinin ve saygınlığının yükseltilmesi açılarından pek çok 

yararları olacaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere mesleki uygulama olanağı 

sağlayan; mesleki etik ilkelerinin kazandırıldığı bir lisans programı 

düşünülmektedir. Ayrıca, bu program etrafında bir araya gelen akademik kadronun, 

Beden Eğitimi ve Spor alanında nitelikli araştırmalar yaparak bu araştırmaların 

sonuçlarını toplumun ilgili kurum ve kuruluşlarına yayması programın somut 

amaçlarındandır. 



 

 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 

Lisans Programıdır. Eğitim dili Türkçedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü, spor kulüpleri ve özel kurumlar için eğitici antrenör 

yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim vermektedir. Günümüzde antrenörlük bir 

meslek olarak kabul edilmekte ve amatör ve profesyonel anlamda, bilimsel 

metotlara göre düzenlenmiş antrenman programlarıyla sporcuları 

yönlendirmektedirler.  Ne var ki; ülkemizde gerek kamu, gerekse özel kurum ve 

kuruluşlarda antrenörlük yapan kişiler antrenörlük alanında eğitim almadıkları, bu 

alandaki antrenörlerin önemli bir kısmının da spor geçmişlerinin olmadığı 

bilinmektedir. Bu durum Türkiye’deki spordaki etkinliği ve verimliliği azaltıcı etki 

yapmaktadır. Oysa; antrenörler spordaki gelişmelere katkıda bulunabilmesi için 

genel kültür, spor alan bilgisi çerçevesinde, hareket ve antrenman, spor sağlık ve 

sporda psiko-sosyal alanlar konuları ile antrenörlük meslek bilgisi bağlamında bilgi, 

beceri ve tutuma sahip olması gerekir. Bu alanlarda yer alan ders ya da ders 

gruplarının antrenöre kazandırdığı nitelikler, Türkçe’yi iyi bilen ve konuşan, 

bilgisayar kullanan, yabancı dil bilen, çevresi ile iletişim kurup imkan ve 

kaynaklardan yararlanabilen, sporun tanımı ve tarihsel gelişimini bilen, spor ile 

ilgili araştırmaları izleyen ve değerlendiren, insan hareketlerini analiz edebilen, 

spor mevzuatını bilen, çevreye karşı tutarlı davranan, güvenilir, disiplinli, toplumun 

spordan beklenti ve ihtiyaçlarını bilme şeklinde özetlenebilir. Bu alanda, 

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri’nin Antrenörlük Eğitimi bölümleri bu 

alandaki ihtiyaçları karşılayacak önemli bir kaynak olmuştur. 

  

 Rekreasyon Bölümü:  Gelişmiş Rekreasyon Bölümü’nün temel amacı fiziksel 

egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreatif hizmetlerin geliştirilmesi, 

yönetilmesi ve bu hizmetlerin farklı konumdaki birey ve gruplara sunulmasında 

görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bunun yanında sosyal ve 

entelektüel beklentilerini planlamak isteyen bireylere; planlayıcı, programcı, 

monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri 

araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması 

arzulanmaktadır. Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama 

disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. 

Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler seçtiği bilim dalına ilişkin olarak 

Uzman statüsü kazanacaktır (Örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya 

“Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı” gibi). Mezuniyet aşamasında 

öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları bölümün 

öncelikli amaçlarındandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin 

kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, 

SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika 

Programları ile işbirliği yürütülmektedir. 

Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilerin; 

 

 

 

 

 



 

 

 Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreatif 

ihtiyaçlarını karşılayabileceği etkinlikleri sunabilme becerilerini geliştirme, 

 Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak 

organizasyonlara karar verebilme, planlanma, uygulama ve 

sonuçlandırabilme becerilerini geliştirme ve niteliklerin kazandırılması 

hedeflenmektedir; 

Rekreasyon Bölümü Mezunları; 

 Turizm alanında; 

 Su sporları rekreasyon aktivitelerinde, Kara sporları rekreasyon 

aktivitelerinde, 

 Sosyo-Kültürel rekreasyon aktivitelerinde (halk oyunları, dans, müzik, 

festival, sergi vb. gibi), 

 Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktivitelerinde, Çocuk rekreasyon 

aktivitelerinde, 

 İş Sektörlerinde (Sanayi), 

 Yerel yönetimlerde (Belediyeler), 

 Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları), Üniversitelerde 

akademik personel olarak istihdam edilebilirler. 

 

 Spor Yöneticiliği Bölümü: Spor Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 

Lisans Programı’dır. Eğitim dili Türkçedir. Spor Yöneticiliği Bölümü lisans 

programı, öğrencilere bu alan için gerekli olan evrensel bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasını, Munzur Üniversitesi, “Spor Bilimleri Fakültesi” olarak eğitim-

öğretime devam etmesi ile beden eğitimi ve spor alanında daha önce bahsettiğimiz 

birçok farklı disiplinin ihtiyacı olan bireylerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi, 

lisansüstü eğitimin daha alana özgü ve detaylı, mükemmel hale getirilebilmesi, 

alanla ilgili yapılan nitelikli bilimsel araştırmaların sayısının arttırılması ve tüm 

bunların etkisiyle uluslararası alanda Türk Sporunun, Spor Yöneticiliğinin ve Spor 

Biliminin rekabet edebilirliği ile saygınlığının yükseltilmesi bakımından pek çok 

faydası olacaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere mesleki uygulama olanağı 

sağlayan; mesleki etik ilkelerinin kazandırıldığı bir lisans programı 

düşünülmektedir. Ayrıca, bu program etrafında bir araya gelen akademik kadronun, 

Spor Yönetimi alanında nitelikli araştırmalar yaparak bu araştırmaların sonuçlarını 

toplumun ilgili kurum ve kuruluşlarına yayması programın somut amaçlarındandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

 

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 4-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Munzur 

Üniversitesi WEB Sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (Başvuru 

linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden yayınlanacaktır) üzerinden 

online olarak yapılacaktır. 

 

*Online başvuru esnasında adayların eksik veya yanlış veri girişi yapmaları durumunda 

sorumluluk adaylara aittir. 

 

ÖNEMLİ NOT: Ön kayıtlar 4-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında “online alınacak olup, 

online başvuru sisteminde bir aksaklık çıkması durumunda “şahsen başvuru” alım 

yoluna gidilecektir ve aşağıda belirtilen belgeler istenecektir. Şahsen başvurular aynı 

tarihler arasında alınacak olup adayların başvurularını, Üniversitemiz İdari Binası giriş 

katında bulunan Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci işleri kayıt bürosuna yapmaları 

gerekmektedir. Posta veya kargo ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. 

 

Şahsen başvuru olması durumunda adaylara görevliler tarafından Aday Başvuru Formu* 

teslim edilecektir. Şahsen başvuruda adaylardan istenen belgelerle birlikte başvuru 

esnasında adaylara verilecek olan aday başvuru formunda talep edilen bilgileri aday 

eksiksiz olarak doldurup ıslak imzalı olarak başvuru kayıt bürosundaki personele teslim 

edecektir. 

 

*EK-1 Sistemsel bir aksaklık olması durumunda şahsen başvuruda bu form adaylara 

verilecektir. 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ONLİNE BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet 

belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden (TYT) Spor 

lisesi çıkışlı sporcular 160 puan, Milli sporcular için en az 150 puan, engelli adaylar için 100, 

diğer öğrenciler için en az 190 puan almış olmak, 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 

2020Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru 

yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu sınav OSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve 

kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır. 

 2019 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020 YKS’nin hiçbir oturumuna 

katılmadan 2019 TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2020 YKS’ye başvuru yapmaları 

zorunludur. Bu adaylardan 2020 YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019 TYT puanını 

2020 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır. 

https://www.munzur.edu.tr/
https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx


 

 

4. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 

sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer 

alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir. 

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya 

Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak. 

6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve 

teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel 

teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi 

olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, 

konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden 

sağlık heyeti raporu istenecektir) kesin kayıtta adaydan istenecektir. 

7. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin 

kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu 

kural uygulanmayacaktır. 

8. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

 

Not: Yabancı uyruklu adayların başvuruları da 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında Munzur 

Üniversitesi WEB Sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (Başvuru 

linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden yayınlanacaktır) üzerinden 

online olarak yapılacaktır. YÖK tarafından belirlenecek yerleştirme sonuçlarında herhangi bir 

gecikme olması halinde Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavları fakülte yönetim kurulunun 

belirleyeceği başka bir tarihte yapılacaktır. 

 

İSTENECEK BELGELER 

 

1. Başvuru formu (web üzerinden online yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm 

tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından 

imzalanacak olan başvuru formu), 

2. Lise diploması fotokopisi 

3. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı), 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5. 2019 veya 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Test (TYT) 

sınav sonuç belgesi, 

6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul 

Müdürlüğü tarafından onaylı), 

7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından 

verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 

8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif 

faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) 

tarafından onaylı olmalı veya aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan 

tablosu (SBF) Web sayfamızdan “2020 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan 

https://www.munzur.edu.tr/
https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx
https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx


 

 

edilecektir. Adayın birden çok sporcu özgeçmiş ibraz ettiği belgelerden en yüksek puanlı 

özgeçmiş kabul edilir. 

 

NOT: Online başvuru esnasında istenen e-posta adresi ve iletişim bilgileri, online 

başvuru sistemine giriş ekranında gerekli olan şifrenin adaylara verilmesi için eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

Tablo 1: SBF Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı 

Bölümler Kontenjanlar Açıklama 
Engelli 

Kontenjanı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 23 Erkek 15 Kadın 2 

Antrenörlük Eğitimi 40 23 Erkek 15 Kadın 2 

Rekreasyon 40 23 Erkek 15 Kadın 2 

Spor Yöneticiliği 50 28 Erkek 20 Kadın 2 

Genel Toplam 170 97 Erkek 65 Kadın 8 

 

 Adaylar fakültemiz bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine 

veya hepsine birden müracaat edebilirler. 

 Adaylar ön kayıttan sonra hiçbir şekilde bölüm değişikliği yapamazlar. 

 Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 Bölümlere ayrılan kontenjanlardan engelli kontenjanları boş kaldığı durumda bu 

kontenjanlar kadın öğrencilere, kadın öğrenci kontenjanları da boş kaldığı durumda bu 

kontenjanlar erkek öğrencilere aktarılacaktır. 
 

SINAV BİLGİLENDİRMESİ 

 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020 özel yetenek sınavı sporcu özgeçmiş 

değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Adaylar öncelikle online başvuru sistemi 

üzerinden ön başvurularını yapacaklardır (ön başvuru da aksaklık çıkması durumunda 

adaylardan şahsen başvuru alınacaktır). Ön başvuru esnasında adaylardan sporcu özgeçmiş 

tablolarında belirtildiği şekilde (bkz. dördüncü bölüm) branşlara göre sahip oldukları 

özgeçmiş puanlarını seçmeleri istenecektir. Adaylar ön başvuruda beyan ettikleri bilgileri ile 

ilgili evraklarını evrak son teslim tarihine (18 Ağustos 2020) kadar ibraz etmek zorundadırlar. 

Başvurusunu tamamlayan adayların özgeçmiş sınav puanları 24 Ağustos 2020, yerleştirme 

puanları ise 27 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. 

 

          SINAV DEĞERLENDİRMELERİ VE YERLEŞTİRME UYGULAMALARI 

  

 WEB üzerinden online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak 

kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 18 Ağustos 

2020 Salı günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri 



 

 

Fakültesi kayıt bürosuna elden veya Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tunceli 

adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak 

zorundadır. 

 

 Bu tarihten (18 Ağustos 2020) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden 

veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir. 

 

 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

 

 Adaylar spor özgeçmiş puan tablolarını inceleyerek öncelikli hangi bölüme girebilme şansı 

var ise o bölüm tercihini öncelikli olarak seçmelidir. Örneğin; Rekreasyon bölümü için tercih 

yapacak adayların, Rekreasyon Puan Tablosundan seçimini yapması doğru bir seçim olacaktır. 

 

  2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı 

puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı 

programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu 

kural uygulanmayacaktır. 

 

 Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı 

bilgi ve değerlendirmelere Munzur SBF 2020 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav 

kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler. 

 

 Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin 

doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor 

Federasyonları, ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır. Adaylardan 

istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde, bu 

adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve 

haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır. 

 

  İtirazların Değerlendirilmesi; 26 Ağustos 2020 Çarşamba saat 17: 00’a kadar adayların 

itirazları kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir. 

 

 2020-2021 Öğretim Yılı Munzur Üniversitesi, SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölüm tercihleri, TYT Puanı, 

Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme 

işlemleri-YP (asıl ve yedek) 28 Ağustos 2020 Cuma günü yapılacak ve ilgili web başvuru 

sayfasından ilan edilecektir. 

 

 Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir. 

 



 

 

 
 

Tablo 2: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-

Öğretim YılıÖzel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Takvimi 

 

 

FAALİYET TARİH 

Ön Başvuru (On-Line) 4-14 Ağustos 2020 

Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt Bürosu) 
18 Ağustos 2020 Salı saat 17:00'a 

kadar 

Evrak Kontrol ve Değerlendirme Süreci 19-23 Ağustos 2020 

Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının 

Açıklanması 
24 Ağustos 2020 

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları 
25-26 Ağustos 2020 saat 17:00’a 

kadar 

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazlarının Açıklanması 27 Ağustos 2020 

Özel Yetenek Yerleştirme Puanlarının Açıklanması 28 Ağustos 2020 

Bölüm Kesin Kayıtlarının Yapılması 2-11 Eylül 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZGEÇMİŞ TABLOLARI 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVI SPORCU ÖZGEÇMİŞİ 

DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

A - Futbol 

Özel  

Yetenek  

Sınav Puanı  

(ÖYSP) 

A1 A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak 100 

A2 Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak 100 

A3 Türkiye Kupasında final oynamış olmak 100 

A4 
Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak Branşında 5yıllık lisans ve bir sezona 

ait 5 maç cetveli) 
95 

A5 Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak 95 

A6 U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak 95 

A7 U14, U15 veya U16 Milli olmak 90 

A8 Ordu Milli olmak 90 

A9 
Erkekler 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
80 

A10 Kulüp ve Okul takımlarında Dünya veya Avrupa şampiyonasına katılmış olmak 70 

A11 
Erkekler 2. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 
70 

A12 
Erkekler 3. liginde oynamış olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç 

cetveli) 
60 

A13 Erkekler U18 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi Türkiye Finallerinde oynamış olmak 50 

A14 Futsal branşında Türkiye şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak 50 

A15 Kadınlar U17 Ligi Türkiye Şampiyonasında oynamış olmak 50 

A16 Kadınlar U15, U16 veya U17 Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 50 

A17 Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olma 50 

A18 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

A19 
Erkekler U18, U19 U21, Bölgesel Gençlik Geliştirme Liginde, Deplasmanlı Gençler 

Liginde veya Bölgesel Amatör Liginde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

A20 
Erkekler Süper Lig veya 1. lig kategorilerinin A2 liginde Oynamış Olmak (Branşında 

5 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

A21 
Erkekler U14, U15 veya U16, U 17 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri veya 

Akademi Liglerinde oynamış olmak (Bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

A22 
Kadınlar 1. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
40 

A23 Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 40 

A24 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

A25 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

A26 
Kadınlar 2. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 3 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
30 

A27 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

A28 
Kadınlar 3. liginde lisanslı sporcu olmak (Branşında 2 yıllık lisans ve bir sezona ait 5 

maç cetveli) 
20 



 

 

B - Basketbol, Hentbol, Voleybol 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

B1 A Milli olmak 100 

B2 
Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık lisans ve 

bir sezona ait 5 maç cetveli) 
95 

B3 Genç milli olmak 90 

B4 
Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
85 

B5 Yıldız Milli olmak 85 

B6 
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 yıllık 

lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
70 

B7 
Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
60 

B8 Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 50 

B9 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

B10 
Büyükler kategorisinde Beşinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (Branşında 5 

yıllık lisans ve bir sezona ait 5 maç cetveli) 
40 

B11 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

B12 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

B13 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

B14 Kulüplerde Lisanslı sporcu olmak 10 

B15 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C - Kick Boks, Güreş, Judo, Boks, Taekwondo, Karate, Muay thai, Bilek Güreşi 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

C1 A Milli olmak 100 

C2 B Milli olmak 95 

C3 ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 85 

C4 C Milli olmak 80 

C5 
Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel 

turnuvalar hariç) 
80 

C6 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 80 

C7 Genç milli olmak 80 

C8 
Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak (özel turnuvalar 

hariç) 
80 

C9 Türkiye (Avrupa, Açık, Uluslararası) Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80 

C10 
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş 

olmak 
80 

C11 
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında 

ilk 3'e girmiş olmak 
80 

C12 Yıldız Milli olmak 70 

C13 
Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak (özel 

turnuvalar hariç) 
60 

C14 
Büyükler ve Gençler kategorilerinde kulüpler veya okullar arası Türkiye 

şampiyonasına katılmış olmak (özel turnuvalar dâhil) 
60 

C15 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 60 

C16 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

C17 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

C18 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

C19 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

C20 Lisanslı sporcu olmak 10 

C21 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D-Yüzme, Kayak, Tenis. Okçuluk, Jimnastik, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

D1 A Milli olmak 100 

D2 B Milli olmak 95 

D3 C Milli olmak 95 

D4 Genç Milli olmak 95 

D5 
En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak (Milli olma şartı 

aranır) 
90 

D6 Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90 

D7 Yıldız Milli olmak 90 

D8 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 90 

D9 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 90 

D10 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90 

D11 Liseler arası Türkiye Şampiyonasında Birinci olmak 80 

D12 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80 

D13 Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

D14 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 70 

D15 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 70 

D16 
Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış 

olmak 
70 

D17 Okul Sporlarında Birinci olmak 60 

D18 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

D19 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

D20 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

D21 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

D22 Lisanslı sporcu olmak 10 

D23 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E - Buz Hokeyi, Plaj Voleybolu, Su Topu, Triatlon 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

E1 A Milli olmak 80 

E2 Türkiye kupasında final oynamak 75 

E3 Genç milli olmak 70 

E4 Ümit milli olmak 70 

E5 Yıldız Milli olmak 65 

E6 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 55 

E7 Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 50 

E8 Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 50 

E9 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

E10 Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 40 

E11 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

E12 Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 40 

E13 Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 30 

E14 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

E15 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

E16 Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

E17 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F-Binicilik, Bisiklet, Buz pateni, Dağcılık, Halter, Kano, Kürek, Modern Pentatlon, 

Oryantiring, Scuba Diving, Sörf, Sualtı Sporları, Yelken 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

F1 A Milli olmak 80 

F2 
Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa girmiş olmakŞampiyonasında 

ilk 3'e girmiş olmak 
80 

F3 Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 80 

F4 En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 80 

F5 Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 75 

F6 Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 70 

F7 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 70 

F8 Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70 

F9 Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

F10 Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

F11 Genç milli olmak 65 

F12 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

F13 ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 65 

F14 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 55 

F15 Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

F16 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

F17 Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 55 

F18 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50 

F19 Yıldız milli olmak 50 

F20 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50 

F21 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

F22 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

F23 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 40 

F24 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

F25 Yıldızlar kategorisinde, Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

F26 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

F27 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30 

F28 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

F29 
Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası, Türkiye şampiyonasına katılmış 

olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 
15 

F30 Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

F31 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G-Eskrim, Halk Oyunları, Rafting, Sportif Tırmanış 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

G1 A Milli olmak 60 

G2 
Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e 

girmiş olmak 
60 

G3 Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 55 

G4 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 55 

G5 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 55 

G6 Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 55 

G7 Genç milli olmak 50 

G8 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50 

G9 Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 45 

G10 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40 

G11 Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

G12 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

G13 ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40 

G14 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 35 

G15 Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

G16 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 35 

G17 Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 35 

G18 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak  30 

G19 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30 

G20 Yıldız milli olmak 30 

G21 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30 

G22 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 30 

G23 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 25 

G24 Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 25 

G25 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20 

G26 Okullar arası Türkiye Şampiyonlarında ilk 3'e girmiş olmak 20 

G27 
Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası, Türkiye şampiyonasına katılmış 

olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 
15 

G29 Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

G30 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REKREASYON BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 

              SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI

 
 

Özel 

Yetenek 

Sınav 

Puanı (ÖYSP)

H1 Devlet Halk Danslarında oynamış olmak 100

H2 Devlet Sinema ve Tiyatrolarında oynamış olmak 100

H3 Devlet korosu ve müziği topluluklarında yer almış olmak 100

H4 A Milli olmak 100

H5 Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 100

H6 Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 100

H7 Özel halk oyunları (3yıllık lisans tescili olmak) 90

H8 En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 90

H9 Milli takım düzeyinde Antrenör olmak 90

H10 Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 90

H11 4. kademe Antrenörlük belgesi olmak 90

H12 Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 90

H13 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 90

H14 Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 90

H15 Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

H16 Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

H17 Genç milli olmak 80

H18 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

H19 ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

H20 3. kademe Antrenörlük belgesi olmak 70

H21 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 70

H22 Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70

H23 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 70

H24 Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 70

H25 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 60

H26 Yıldız milli olmak 60

H27 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60

H28 Milli hakemlik belgesine sahip olmak 50

H29 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 50

H30 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 50

H31 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 50

H32 Millik unvanı olmadan en az 10 ülkenin katıldığı uluslarası turnuvaya katılmış olmak 50

H33 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 50

H34 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50

H35 2. kademe Antrenörlük belgesi olmak 40

H36 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40

H37 1. kademe Antrenörlük belgesi olmak 40

H38 Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 40

H39 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30

H40 Hakemlik belgesine sahip olmak 20

H41 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 20

H42 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20

H43 Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10

H-Su Sporları, Yüzme, Sualtı Dalış, Kürek, Yelken, Cankurtaranlık, Su Topu, Sualtı

Sporları, Plaj Voleybolu, Plaj Hentbolu, Plaj Futbolu, Kış Sporları, Kayak, Buz Pateni, 

Doğa Sporları, Dağcılık, Kampçılık, İzcilik, Mağaracılık, Trekking, Dağ Bisikleti, 

Rafting, Paintball, Orientring, Triatlon, Sportif Tırmanış, Hava Sporları, Herkes İçin 

Spor, Fotoğrafçılık, Bocce, Dart, Bilardo, Bowling, Okçuluk, Atıcılık, Binicilik, Yoga, 

Aerobik, Step, Fitness, Masaj, Tenis, Jimnastik, Sportif Ritmik Jimnastik, Gösteri 

Jimnastiği, Artistik Jimnastik, Geleneksel Danslar, Modern Danslar, Latin Dansları, 

Sörf, Halk oyunları



 

 

 
 

 

 

Özel 

Yetenek 

Sınav 

Puanı (ÖYSP)

I1 5. kademe Antrenörlük belgesi olmak 80

I2 A Milli olmak 80

I3 Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

I4 Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 80

I5 En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 80

I6 Milli takım düzeyinde Antrenör olmak 80

I7 Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 80

I8 4. kademe Antrenörlük belgesi olmak 80

I9 Akdeniz oyunlarında ilk 3'e girmiş olmak 70

I10 Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 70

I11 Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70

I12 Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60

I13 Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60

I14 Genç milli olmak 60

I15 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60

I16 ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 60

I17 3. kademe Antrenörlük belgesi olmak 60

I18 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50

I19 Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 40

I20 Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40

I21 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 40

I22 Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 40

I23 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak 40

I24 ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 30

I25 Yıldız milli olmak 30

I26 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30

I27 Milli hakemlik belgesine sahip olmak 30

I28 Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında katılmış olmak 30

I29 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak 30

I30 Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 30

I31 2. kademe Antrenörlük belgesi olmak 30

I32 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30

I33 Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak 30

I34 1. kademe Antrenörlük belgesi olmak 20

I35 Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 20

I36 En az 2 yıl lisanslı sporcu olmak 20

I37 Hakemlik belgesine sahip olmak 10

I38 Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10

I39 Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 10

I-Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Atletizm, Güreş, Judo, Boks, Taekwondo, 

Karate, Kick Boks, Badminton, Masa Tenisi, Buz Hokeyi, Halter, Modern Pentatlon, 

Eskrim, Beyzbol, Kriket, Korfbol, Korumalı Futbol, Rugby, Softbol, Aikido, Bilek Güreşi, 

Golf, Cim Hokeyi, Motor Sporları, Muay Thai, Squash, Wushu, Satranç



 

 

SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeler 

geçerli değildir (Futbol hariç). 

 

 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir. 

 

 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi 

gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi zorunludur. 

 

 Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığını ve yaptığı dereceyi Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüklerinde onaylatarak aslının getirmesi zorunludur. 

 

 İlk defa sporcu lisansına sahip olanların 01 Ocak 2020 tarihinden sonra aldıkları sporcu 

lisansları geçersiz kabul edilir. 

 

 Tüm branşlarda adaylar 2011-2012 sezonu dâhil olmak üzere, 2011 sezonundan sonrası 

yıllardaki sporcu lisansı ve müsabaka cetvelleri hesaplamaya dâhildir. 2011 sezon öncesi ligde 

sporcunun oynadığı müsabaka cetvelleri ve lisansı geçerli sayılmayacaktır. 

 

 Aday farklı branşlarda, farklı yıllara ait sporcu lisansına sahip ise oynamış olduğu 

kategorilerde 2012 yılından sonraki lisans süreleri geçerli sayılır. (Örneğin farklı yıllarda 2 yıl 

voleybol, 3 yıl basketbol, 1 yıl futbol vb. branşlar oynamış olmak). 

 

 Kadınlar futbol branşından müracaat eden adaylar en az 2 yıllık sporcu lisansına sahip 

olmalı ve 5 maç cetvelini ibraz etmelidir. 

 

 Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması 

gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına 

eklemelidir. 

 

 Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır. 

 

 Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav jürisini yanıltıcı belge veren adaylara adli işlem 

başlatılacaktır. 

 

MİLLİLİK BELGESİ 

 

 İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az 

Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (En az 7 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, genç, 

büyükler vb. millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı kabul edilir. 

 

 

 

 



 

 

ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK BELGELERİ 

 

 SGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı veya başvurulan spor branşı ile ilgili resmi ya da 

özerk spor federasyonu başkanlığı tarafından verilen ve antrenörlük derecesini gösterir belge. 

Antrenörlük belgesi federasyon başkanı ve/veya SGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı 

tarafından imzalanmış olmalıdır. Belgenin noter ya da verildiği birim tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. 

 Spor branşı ile ilgili resmi ya da özerk spor federasyon başkanlığı tarafından verilen ve 

hakemlik derecesini gösterir belge. Hakemlik belgesi ilgili spor federasyonunun merkez 

hakem komitesi başkanı ya da yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Belgenin noter ya 

da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

SPORCU LİSANSI  

 

 Sporcu lisansı GHSİM’lüğü veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik 

süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak 

amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GHSİM’lüğü veya özerk spor 

federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas 

alınır ve en az iki (2) yıllık lisanslı sporcuların belgeleri kabul edilir. Ayrıca 2020 sezonunda 

ilk defa lisans çıkarmış sporcuların lisans belgeleri kabul edilmez. 

 

OYNANAN LİGİ BELİRTEN BELGE 

 

 Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların 

(sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir (amatör, 

bölgesel ve altyapı liglerinde ise GHSİM’ lükleri tarafından onaylı olmalıdır). 

 

OLİMPİYAT, DÜNYA, AVRUPA VE AKDENİZ ŞAMPİYONALARINA KATILIM 

BELGESİ 

 

 SGM, ilgili spor federasyonu ya da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 

ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair belge (en az federasyon genel 

sekreteri, TMOK sekreteri, SGM genel müdür yardımcısı tarafından imzalı). Belgenin noter 

ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

ISF (INTERNATIONAL SCHOOL SPORTS FEDERATION - ULUSLARARASI 

OKUL SPORLARI FEDERASYONU)  DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIM 

BELGESİ 

 

 ISF’u tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair 

Okul Sporları Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge (en az federasyon Genel 

Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi 

kabul edilir. 

 

 



 

 

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM BELGESİ 

 

 Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, yıldızlar) 

yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri 

imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul 

edilir. 

 Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk 

spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile birlikte 

federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Belgenin aslı veya noter ya da 

verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 

FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR 

 

Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından; 

a. Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge, 

b. Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü. 

 

Okul takımları kategorisinden başvuran adaylar için; 

a. Okul futbol takımında oynandığına dair ilgili okul müdürü ve Beden Eğitimi Öğretmeni 

tarafından onaylı ve imzalı belge, 

b. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı 

lisans belgesi, 

c. Belgelerin aslı kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

DEĞERLENDİRME 

 

ÖZEL YETENEK SINAVINDA GÖREVLENDİRMELER 

 

 ÖYS Dekanlık tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları ve idari personel tarafından 

yürütülür. 

 Rektörlük gerekli gördüğü takdirde ÖYS Sınav İzleme Komitesi kurar. 

 

SINAV ÜST KOMİSYONU 

 

Sınav Üst Komisyonu, Dekan, Dekan Yardımcısı ve bölüm başkanlarından oluşur ve aşağıdaki 

görevleri yürütür: 

  ÖYS’de en yetkili organdır, ÖYS’nin tüm işlemlerini yürütür, 

  ÖYS programını oluşturur, adayların sınavlarında yer ve zamanı belirler, 

  ÖYS ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit ve temin eder, 

  Adayların ÖYS’de "disiplin – itiraz - diskalifiye" işlemlerini yürütür, 

  ÖYS ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları verir. 

 

SINAV ALT KOMİSYONU 

 

Sınav Alt Komisyonu, Dekan tarafından önerilen öğretim elemanlarından oluşur ve sınavın 

başından sonuna kadar değerlendirme, sonuçlandırma ve dekanlığa gönderilmesi sürecinde 

görev alırlar. 

 

SINAV İZLEME KOMİTESİ 

 

 Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bir Rektör Yardımcısı başkanlığında veya 

görevlendirilecek bir Profesör başkanlığında üç öğretim üyesinden müteşekkil bir kurul ile 

ÖYS’yi izler. 

 Sınav İzleme Kurulu yürütülmekte olan ÖYS’ye müdahale etmez, görüş öneri ve 

düşüncelerini bir rapor ile Rektörlüğe sunar. 

 

SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 (SBF) Online başvuru sistemi (Başvuru linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası 

üzerinden yayınlanacaktır) ile alınacak bilgiler (TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş Puanları) 

sınav verileri olarak kullanılacaktır. Adayların spor özgeçmişlerine ait puanlar özel yetenek 

puanı (OYP) olarak değerlendirmeye alınacaktır. Fakültemiz için özel olarak hazırlanmış olan 

SBF Özel Yetenek Online başvuru ve yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar 

ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx


 

 

 Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı 

konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel 

bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir, 

 Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış 

tablolarda verilmiştir. Adaylar yaptığı spor branşında tabloda karşılığı bulunan spor özgeçmiş 

puanını online başvuru sistemi ile aday kendisi seçerek kaydetmektedir. Adayın beyanı ve 

gönderdiği spor özgeçmiş belgesi sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı 

doğru ise onaylandıktan sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir ve 

adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) olarak kaydedilir. 

 Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı eşit 

olan adayların sıralamasında YKS sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. Eğer 

ÖSYM tarafından sonradan bu kılavuzda puan hesaplamasına ait formüllerde herhangi bir 

değişiklik yaptığı takdirde yeni değişikler dikkate alınacaktır. 

 

NOT: Yabancı uyruklu adayların sınav başarısının değerlendirilmesinde YÖS puanı %70, 

ÖYSP puanı ise %30 oranında etki edecektir. Yabancı uyruklu adaylardan Yerleştirme Puanı 

65 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır. 

 

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması: 

 Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP 

Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve 

standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. (Bu 

formüller 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu “Özel Yetenek 

Sınavları” bölümünden alınmıştır). 

 

 

 

 

 

 

 Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 



 

 

 ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP) 

 Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 

 2019-2020 TYT Puanı (TYT-P) 

 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2019-2020 TYT Puanının en 

yükseği kullanılacaktır. 

 

 

Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması: 

 Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 

 Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için);  

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP) 

 Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için);  

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 

 

 2019-ÖSYS'de, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim 

başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin 

kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. 

 Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması 

olmayan programlarına 2019-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 

 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, “2020 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda” 

belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. 
 

 

 

 



 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

ENGELLİ ADAYLAR 

 

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI 

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI 
 

J - ULUSLARARASI BAŞARILAR 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

J1 Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak 100 

J2 Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak 80 

J3 Balkan Şampiyonasında 1.olmak 80 

J4 Balkan Şampiyonasında 2.olmak 60 

J5 Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak 60 

J6 Paralimpik / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak 60 

J7 Balkan Şampiyonasında 3.olmak 40 

J8 Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak 40 

J9 Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak 20 

K - ULUSAL BAŞARILAR 

Özel  

Yetenek  

Sınav  

Puanı (ÖYSP) 

K1 Türkiye Şampiyonasında 1.olmak 80 

K2 Türkiye Şampiyonasında 2.olmak 60 

K3 Türkiye Şampiyonasında 3.olmak 40 

 

 

Engelli adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Rekreasyon 

ve Spor Yöneticiliği Bölüm tercihinde bulunabilirler. Ulusal ve Uluslararası düzeyde sportif başarı 

kazandığına dair belge sunmayan adaylar sınava başvuru yapamazlar. 

 

 2014/5780 sayılı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet 

Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” Madde 4- ç) Engelli; “doğuştan veya sonradan; 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk 

veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu 

raporu ile belgeleyenleri” ifade etmektedir. 

 

 Bu yönetmeliğe göre Fakültemize Engelli Kontenjanlarına kabul edilebilecek engelli aday 

öğrencileri en az %40 (yüzde kırk) düzeyinde engelli olması gerekmekledir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENGELLİ ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ 

 
1. KRİTER-Adayın engel derecesine göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü 

programına yatkınlık: 

 
Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon programı içerik ve düzeyine uygun olup, eğitimini 

olumsuz yönde etkilemez. : 20 puan  

 

Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon programı içerik ve düzeyine uygun 

olmadığı için, eğitimini olumsuz yönde etkiler.          : 0 puan 

2. KRİTER-İletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği: 

 
Sözel ve görsel iletişime açık : 20 puan … 

Sözel iletişime yetersizliği, görsel iletişime açık : 10 puan … 

Görsel iletişim yetersizliği, sözel iletişime açık : 5 puan … 

Sözel ve görsel iletişime kapalı : 0 puan … 

 
Not: 1.Kriter ve 2. Kriter şartlarından sıfır (0) puan alan adaylar sınav komisyonunca sınav değerlendirme Sistemi ve 

Yerleştirme işlemlerine dâhil edilmezler. 

 
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖNEM ARZ EDEN AÇIKLAMALAR 

 

 Adaylar, internet üzerinden başvuruda (web üzerinden on-line yapılan başvuru 

tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı 

alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu) bulunacaklar, ancak ön kayıt 

kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını şahsen 

veya posta/kargo yoluyla kayıt merkezine teslim edilmesi gerekir. 

 

 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental retardasyon ile 

“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları-OSP, Asperger Sendromu, 

RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar), engel durumlarını, son bir yıl içerisinde aldıkları “resmi onaylı 

engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve 

üzeri olması kaydıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 

Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuru yapabileceklerdir. 

 

 Adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonunca onaylanmış, ulusal ve uluslararası başarı düzeyini gösteren belge ile birlikte 

engelli sağlık kurulu raporunu getirmeleri zorunludur. Sınav için belirlenmiş süreler içinde 

 

 



 

 

resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen adayların sportif başarıları dikkate alınmaz, 

puanlanmaz ve başvurusu kabul edilmez. 

 

 Engelli adaylar için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış resmi 

lisanslar dışında başka bir başarı belgesi ve/veya derecesi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 Engelli adayların TYT puanı 100 ve üzeri olması kaydıyla, adaylar arasında eşit puanların 

olması durumunda, engelli sınav komisyonu tarafından TYT puanı en yüksek olan adaydan 

başlayarak değerlendirme yapılacaktır. 

 

 Adayların değerlendirilmesinde; uluslararası başarı, ulusal başarı, yetersizlikten etkilenme 

derecesine göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve 

Spor Yöneticiliği programlarına yatkınlık ve iletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği 

puanlanacaktır. 

 

 Tüm adaylar, tercih sıralarını kendileri belirleyerek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerini tercih 

edebileceklerdir. Adayların başvuruları bu tercih sırasına göre değerlendirilecektir. 

 

 Başvuruları kabul edilen adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS 

kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme 

esaslarına göre sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 

 Her kriter, Engelli tablolarında belirtilen puanlar üzerinden engelli sınav komisyonu 

tarafından değerlendirilerek, kriterlerde adaya uygun en yüksek puanı ifade eden toplam puanı 

hesaplanacaktır. 

 

 

 
NOT: Engelli Aday Yerleştirme Puanı Hesaplaması: 
 
Engelli YP = (ÖYSP-SP Puanı + 1.Kriter Puanı + 2.Kriter Puanı) 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR 

 

 Adayların TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş puanları sınav başvuruları ve evrak kayıt işlemleri 

bittikten sonra adayların sınav başvurusuna ait genel tüm puanları 24 Ağustos 2020 tarihinde 

Başvuru web online sistemde (Başvuru linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası 

üzerinden yayınlanacaktır) ilan edilecektir. 

 Adaylar, 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olan TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş 

puanlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri 

takdirde, bir dilekçe veya online başvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna 

müracaat ederek, yanlışlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler. 

   Sınav sonuçlarına 25-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında resmi itirazlar için; “Munzur 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça 

belirtilmiş olduğu bir dilekçe ve T.C. Vakıflar Bankası Tunceli Şubesi TR36 0001 5001 

5800 7296 8092 59 nolu IBAN’a 300,00 TL yatırdığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel 

Yetenek Sınav İtirazı” ibareli dekontla birlikte başvurulur. 

 Yapılan itirazların sonuçları 27 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. 

 Özel yetenek yerleştirme puanları 28 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. 

http://sb.firat.edu.tr/
http://sb.firat.edu.tr/
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 

KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 Rekreasyon Bölümü 

 Spor Yöneticiliği bölümlerine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için önemli tarihler ile 

ilgili takvim aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 

 

FAALİYET TARİH 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Asil Kayıt Tarihi 
2 Eylül 2020 Çarşamba 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Boş 

Kalan Kontenjanlar İçin Yedek Kayıt Tarihi 
3 Eylül 2020 Perşembe 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Asil Kayıt Tarihi 4 Eylül 2020 Cuma 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Boş Kalan 

Kontenjanlar İçin Yedek Kayıt Tarihi 
7 Eylül 2020 Pazartesi 

Rekreasyon Bölümü Asil Kayıt Tarihi 8 Eylül 2020 Salı 

Rekreasyon Bölümü Boş Kalan Kontenjanlar İçin 

Yedek Kayıt Tarihi 
9 Eylül 2020 Çarşamba 

Spor Yöneticiliği Bölümü Asil Kayıt Tarihi 10 Eylül Perşembe 

Spor Yöneticiliği Bölümü Boş Kalan 

Kontenjanlar İçin Yedek Kayıt Tarihi 
11 Eylül 2020 Cuma 

 

 Asıl adaylar kesin kayıt için verilen süre içinde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde bu 

haklarını kaybederler ve yerlerine yerleştirme puanı (YP) başarı sıralamasına göre yedek 

listeden öğrenciler kayıt yaptırır. 

 Yedek adayların yerleştirme işlemi ilk önce Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, sonra Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve daha sonra Rekreasyon Bölümü ve son 

olarak Spor Yöneticiliği Bölümü Adaylarının yerleştirme puan (YP) sıralaması ile yapılır. 

 Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan erkek 

ve kadın adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kontenjan sayıları SBF Web 

online başvuru sistemi (Başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden 

yayınlanacaktır) sayfasından ilan edilecektir. 

 Yedek adaylar işlemlerini bizzat kendileri takip etmek ve kayıt yaptırmak zorundadır. 

 Yedek kayıt tarihleri sonunda eğer bayan kontenjanlarında boş kontenjan kalması ve 

yapılan tüm yerleştirmelerde yeterli sayıda bayan adayın tercih hakkını kullanmayarak 

kayıt yaptırmaması durumunda; kadın kontenjanları erkek adaylar arasından yerleştirme 

puanı (YP) en yüksek puanlı yedek adaydan başlanıp tercihleri dikkate alınarak tamamlanacaktır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

YÜRÜRLÜK, KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 
YÜRÜRLÜK 

 

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, Munzur 

Üniversitesi Lisans Programları Özel Yetenek Sınav Yönergesine göre 

gerçekleştirilecektir. 

  NOT: Sınav komisyonu özel yetenek sınav yöntemini, sistemsel olarak 

meydana gelebilecek herhangi bir olası durumlar karşısında düzeltme ve değiştirme 

yetkisine sahiptir. 

 
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 

Özel Yetenek Sınavını kazanan adaylar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Biriminin talep edeceği evrakları temin ederek kayıtlarını gerçekleştirebilir, 

kesin kayıt için gerekli olan evrakları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Biriminin resmi internet sayfasında (Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri) öğrenebilirler. 

 

 

 

 
Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Tüm Adaylara Başarılar Diler… 

 

 

 

İLETİŞİM ADRESİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Munzur Üniversitesi Rektörlük Binası 

Aktuluk Kampüsü MERKEZ/TUNCELİ PK:62000 

E-MAİL: sbf@munzur.edu.tr 

TELEFON: 0(428)- 213 17 94 / 1036 

ÖNEMLİ LİNKLER 

1- Munzur Üniversitesi Anasayfa: 

https://www.munzur.edu.tr/Default.aspx 

2- Munzur Üniversitesi SBF: 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimler

i/Pages/Default.aspx 

3- Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri: 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/ogr/Pages/Default.aspx 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/ogr/Pages/Default.aspx
https://www.munzur.edu.tr/Default.aspx
https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx
https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/spor_bilimleri/Pages/Default.aspx
https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/ogr/Pages/Default.aspx
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ÖNEMLİ NOT: Sistemsel bir aksaklık olması durumunda şahsen başvuru alınması durumunda bu form 

adaylara verilecektir. 

EK-1 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2020 ÖZEL YETENEK SINAVI ADAY BAŞVURU FORMU 
Aday No:           FOTOĞRAF 

T.C. Kimlik No:   

Adı Soyadı:   

Doğum Tarihi:   

Cinsiyeti:   

Mezuniyet Tarihi:   

OÖBP:   

TYT Puanı:   

Spor Lisesi: EVET   HAYIR     

Milli Sporcu: EVET   HAYIR     

Engel Durumu: EVET   HAYIR     

Tercih Edilen Bölümler      /   Sırası 
Tercih Etttiğiniz Bölüm Sırasının Altındaki Kutucuğu İşaretleyiniz. 

BRANŞ KODU 

Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Bölümü:                           
1 2 3 4 

    
        

Antrenörlük Eğitimi Bölümü:                                                
1 2 3 4 

    
        

Spor Yöneticiliği Bölümü:                                                
1 2 3 4 

    
        

Rekreasyon Bölümü: 
1 2 3 4 

    
        

Adres:   

İl:   

İlçe:   

Telefon:   

E-Mail:   

Yukarıda belirtilen bilgilerimde herhangi bir yanlışlık veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde başvurumun 

geçersiz sayılacağını (iptalini) kabul ediyorum. Belirttiğim telefon numarasından ve e-mailden tarafıma 

ulaşılmaması durumunda hiçbir hak iddia etmeyeceğimi kabul ediyorum. 

Adı – Soyadı  : 

Tarih: 

İmza: 


