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1. BÖLÜMLER 

1.1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Program Profili 

Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor 

branşlarında ihtiyaç duyulan ileri kademede antrenör, monitör, kondisyoner ve fitness 

eğitmeni yetiştirilmektedir. Ayrıca, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim 

becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, 

yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler 

yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim -

öğretim verilmektedir. 

Eğitim ve öğretim süreci içerisinde amacımız; spor alanında ihtiyaç duyulan 

nitelikli antrenörler yetiştirirken, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak, 

sporcularımızın performanslarını ve toplumumuzun yasam kalitesini arttırmak için gerekli 

gayreti gösterebilmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Öğrenciler imizin, 

uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim almasını sağlamak, bunun yanı sıra spor 

bilimlerine ait yenilikçi ve gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak antrenörlük 

bölümümüzün amaçları arasındadır. 

1.2 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Program Profili 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, spor 

psikolojisi, insan anatomisi ve kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, psikomotor 

gelişim, öğretim ilke ve yöntemleri gibi konuları içeren disiplinlerarası bir alandır. 

Bölümümüz, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere 

kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, 

üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
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1.3. Rekreasyon Bölümü 

Program Profili 

Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, 

motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve 

program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Hitit Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi (SBF) Rekreasyon Bölümü 2018-2019 akademik yılında öğretime 

başlamıştır. Bölüm yaratıcı, kaliteli ve nitelikli serbest zaman aktiviteleri planlayabilen 

öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm 

konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere 

teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. 

1.4 Spor Yöneticiliği Bölümü 

Program Profili 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor 

yöneticileri yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 

merkez ve taşra teşkilatlarının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde 

öncelikli olarak yer almaktadır. Ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde 

yönetici olarak, özel spor salonları, kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla 

toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında da 

çalışabilmektedirler.  Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında 

ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak herhangi bir birimin sportif 

faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Bölümümüz, bu 

görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, 

işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir. 
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2. SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ 

2.1 Genel Bilgiler 

Bu kılavuzda 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere; 

a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim), 

b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim), 

c) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim), 

d) Rekreasyon Bölümü (Normal Öğretim), 

e) Spor Yöneticiliği Bölümü (Normal Öğretim), 

f) Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim), 

için alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak kurallara ilişkin genel esaslar, 

kontenjan miktarları, öğrenci seçme ve yerleştirme kriterleri açıklanmaktadır. 

2.2 Sınav Değerlendirme Komisyonu 

Sınav sonuçlarının kaydedilmesi ve gerekli diğer görevlerin yerine getirilmesi 

amacıyla görevlendirilen akademik ve idari personelden oluşur.  

Engelli aday değerlendirme komisyonu ise;  

a) Engelli adayların başvurularının değerlendirilmesi, 

b) Başarı sıralarının belirlenmesi ve 

c) Yerleştirme işlemlerinin yapılması görevlerini yerine getirmek üzere, sınav üst kurulu 

tarafından, uzman hekimler ve akademik personelden oluşturulur. 

2.3 Başvuru Tarihi ve Yeri  

Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek Sınavı’na başvuru yapmak isteyen adaylar, 

başvurularını 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında www.kayit.hitit.edu.tr ve 

www.sbf.hitit.edu.tr adreslerinde verilen başvuru linkinden yapacaklardır. Başvurularda 

işletim sistemlerinin uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek herhangi bir aksaklıkla 

karşılaşılmaması için cep telefonu, tablet vb. mobil iletişim cihazları değil, bilgisayar 

kullanılması önerilmektedir. 

 

 

http://www.kayit.hitit.edu.tr/
http://www.sbf.hitit.edu.tr/
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2.4 Genel Başvuru Koşulları 

 Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Bölümleri ve Milli kategorisinden başvuru 

yapacak adayların TYT Puanının 150 ve üzerinde olması gerekmektedir. 

 Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuracakların TYT’de en düşük 800 bininci sırada 

olması gerekmektedir.  

 Milli Kontenjanına Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Bölümlerine başvuru 

yapacak adayların TYT Puanının 150 ve üzerinde olması, Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne 

başvuru yapacakların TYT'den en düşük 800.000 inci başarı sırası içinde olmaları 

gerekmektedir. 

 Engelli kontenjanından Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Bölümlerine 

başvuracak adaylar için gerekli asgari TYT Puanı 100, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine 

başvuracak adayların TYT'den en düşük 800.000 inci başarı sırası içinde olmaları 

gerekmektedir. 

 Adayların üniversite öğrencisi olmayı engelleyecek herhangi bir hukuki sorunu 

bulunmamalıdır. 

 Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış 

oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru anında ibraz 

etmeleri gerekir. Sınavın başarıyla tamamlanması ve kayıt hakkının kazanılması halinde 

engelli adaylardan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 

engel durumunu belirtir güncel raporu (eski rapor tarihinin ne olduğuna bakılmaksızın) 

almaları istenecek ve bu rapor doğrultusunda kayıt hakkı kazanma durumu karara 

bağlanacaktır. 

 Engelli kontenjanından başvuracak olan adayların, herhangi bir branşta gerçekleştirilmiş 

olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası, Dünya Paralimpik Şampiyonası veya Paralimpik 

Oyunlarda müsabık olarak yer almış olmaları gerekmektedir. Paralimpik Milli takımlardan 

herhangi birinde müsabık olarak yer almış olan sporcular da başvuru yapabileceklerdir.  

 Engelli adayların engel oranı %40 ve üzerinde olmalıdır. 
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 Engelli adaylar, özel yetenek sınavına başvurularını ONLINE olarak yapacaklar ve 

başvuruların tamamlanabilmesi için web sitesinde yer alan form doldurularak onaylanacaktır. 

 Engelli bireylerin, özel yetenek sınavına engelli aday kategorisinden kabul edilebilmeleri 

için engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir. 

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

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

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

alan yaygın gelişimsel bozukluklar) olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilecektir. 

 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adaylar için yerleştirme puanlarının hesaplanması sırasında OBP’ye 

uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2019-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt 

olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacaktır. 

 2019-YKS için lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2019-

YKS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun 

olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2020-YKS’ye 

başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir. 

 Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında yükseköğretim 

programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 

yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. 2019-YKS'de bu imkândan yararlanarak bir 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2020-YKS'de aynı imkândan 

yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 

katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.  

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

az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (En az 5 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, genç, 

büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı veya noter 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 
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 Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmeliği”nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu) 

kategorileri dikkate alınır. 

 Milli kategorisinden başvurabilmek için adayların şu kriterleri sağlıyor olmaları 

ve durumlarını belgelemeleri gerekmektedir: 

 A, B ve C Milli adayların Olimpik veya Paralimpik branşlardan birinden 

millilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 C Milli adaylar için Millilik belgelerinin son iki yıl içerisinde (1 Ocak 2017 ve 

sonrası) iştirak ettikleri ve yarışmış oldukları bir organizasyondan alınmış olması 

zorunludur. 31 Aralık 2016 tarihinde ya da öncesinde iştirak edilen bir müsabaka 

nedeniyle alınmış olan C Millilik belgeleri, belgenin veriliş tarihine bakılmaksızın 

geçerli sayılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI!!! 

Adayların online başvurular esnasında ve kayıt işlemleri sürecinde iletişim kanalı olarak, 

kendilerine ait bir mobil telefon numarasını sisteme tanıtacaklardır. Sisteme tanıtılan 

mobil telefon numarasına yapılacak olan bildirimler resmi tebliğ niteliği taşıyacak 

olduğundan, adaylara başka herhangi bir iletişim kanalından bireysel bilgilendirme 

yapılmayacaktır. Bu nedenle, kayıt esnasında sisteme tanıtılmış olan mobil telefon 

numarasının öğretmenine, antrenörüne, arkadaşına vb. değil, ADAYIN KENDİSİNE AİT 

olması gerekmektedir. 
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2.5 İstenecek Belgeler 

1. 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, 

2. 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 (www.kayit.hitit.edu.tr ve www.sbf.hitit.edu.tr) sayfamızdan “2020 SBF Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilmiştir. Adayın birden çok sporcu özgeçmiş belgeleri olsa 

bile, kendisinin belirlediği en yüksek puanlı bir özgeçmiş puanı kayda kabul edilir.  

http://www.kayit.hitit.edu.tr/
http://www.sbf.hitit.edu.tr/
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3. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine 

Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Öğrenci Kontenjanları Dağılımı  

Bölümler Kontenjan Milli 

Sporcu 

Engelli 

sporcu 

Genel 

Kontenjan 

Antrenörlük Eğitimi (Normal öğretim) 40 5 5 50 

Antrenörlük Eğitimi (ikinci öğretim) 32 4 4 40 

Beden Eğitimi ve Spor  32 4 4 40 

Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim) 40 5 5 50 

Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) 32 4 4 40 

Rekreasyon 40 5 5 50 

Not: Belirlenen milli ve engelli kontenjanlar dolmaması halinde,  eksik kalan kontenjanlar 

genel kontenjana aktarılır. 

Adaylar Fakültemiz Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine 

veya hepsine birden müracaat edebilirler. 

 Adaylar, ön kayıt onaylandıktan sonra hiçbir şekilde Bölüm değişikliği 
yapamazlar. 

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

4.1 Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları 

 WEB üzerinden 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında on-line başvurusunu tamamlayan 

adaylar spor özgeçmiş belgelerini en geç 26 Ağustos 2020 günü mesai bitimine (saat 17:30) 

kadar Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü, Spor Bilimleri Fakültesi adresine elden, iadeli 
taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. 

 Bu tarihten (26 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. 

 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 Hitit Üniversitesi 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, GSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır. 

 Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması 

durumunda, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç 

duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır. 

 Başvurular 27-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında değerlendirilecektir. 

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

Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri; TYT Puanı, Ortaöğretim 

Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri-YP 

(asil ve yedek) 31 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılacak ve ilgili web başvuru sayfasından 

ilan edilecektir. 
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 Değerlendirme sonuçlarına itirazlar on-line üzerinden 01 Eylül 2020 başlayacak 02 Eylül 

2020 saat 17.30 kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları 

03-04 Eylül 2020 tarihlerinde görüşerek karara bağlanarak adaylara bildirilir. 

 Kesin Kayıtlar 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Asil ve yedek adaylar 

mazeretlerini bildiren dilekçe ve “noter onaylı Vekâlet” ile de ikinci şahıs tarafından da kayıt 

işlemini gerçekleştirebilir. Belirtilen kayıt gününde Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığında kesin kayıt yapmayan aday, haklarında vazgeçmiş sayılır. 

 Asil adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan 

kontenjan var ise, en yüksek puanlı adaydan başlanarak boş kalan kontenjan 

sayısının iki katı kadar yedek aday çağırılacaktır 

 Yedek adayların kayıtları 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır. 

 Kesin kayıt yaptıran adayların kayıtlarının silinmesinin ilk günü 01 Ekim 2020 tarihi olup 

bu tarihten önce hiçbir koşulda kayıtlarını sildiremeyeceklerdir. 
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4.2 Önemli Tarihler 

Süreç Tarih Saat 

Online Başvuru Sisteminin Açılması 17 Ağustos 2020  

Online Başvuru Sisteminin Kapanması 21 Ağustos 2020  

Başvuru Evraklarının Hitit Üniversitesine Son Ulaşacağı 

Tarih* 
26 Ağustos 2020 17:30 

Başvuruların Değerlendirilmesi 27-30 Ağustos 2020  

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos 2020  

Değerlendirme Sonuçlarına İtirazlar  01-02 Eylül 2020  

Sonuçlara itirazların değerlendirmesi 03-04 Eylül 2020  

Kesin Kayıtlar 07-11 Eylül 2020  

Yedek Adayların Kayıtları 14 Eylül 2020  

Kesin Kayıt Yaptıranların Kayıtlarının Silinmesinin İlk 

Günü** 
01 Ekim 2020 

 

*Posta yoluyla gönderilecek evrakların fakülteye son ulaşacağı tarihini ifade etmektedir. 

**Bu tarih öncesinde hiçbir koşulda kayıtlarını sildiremeyeceklerdir. 
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5. SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI                               

Önemli Not: Adayın birden çok sporcu özgeçmiş belgeleri olsa bile, kendisinin belirlediği en 

yüksek puanlı bir özgeçmiş puanı olarak kayda kabul edilir. 

5.1 Olimpik Spor Dalları Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

Takım sporu dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 100 

Takım sporu dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 95 

Takım sporu dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya takım 

spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa 

Kupalarında 1. 2. veya 3. olmak; 

     90 

Takım sporu dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler  kategorilerinde) takım 1.  

olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri 

hariç) 

85 

Takım sporu dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler  kategorilerinde) takım 2. 

olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri 

hariç) 

80 

Takım sporu dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler ve kategorilerinde) takım 

3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları 

faaliyetleri hariç) 

75 

Takım sporu dalında en üst ligde yarışmış  olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri 

hariç) 
70 

Takım sporu dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetleri hariç) 
60 

Takım sporu dalında 3. sıradaki ligde veya Futbol dalında (2. ve 3. Lig) yarışmış  

olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç) 
50 

 Türkiye Şampiyonalarında Ümitler, gençler ve Yıldızlarda 1. Olmak;  
    50 

Türkiye Şampiyonalarında Ümitler, gençler ve Yıldızlarda 2. Olmak;       45 
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Türkiye Şampiyonalarında Ümitler, gençler ve Yıldızlarda 3. Olmak; Futbol dalında 

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) veya Elit Gelişim Liglerinde; Voleybol, Basketbol, 

Hentbol dallarında Bölgesel Ligde yarışmış olmak; (TÜSF, Okul Sporları 

faaliyetleri hariç) 

    40 

Takım spor dalında TÜSF, Okul Sporları Federasyonu Faaliyetlerinde Türkiye 

Şampiyonalarında takım 1. olmak 

    40 

Takım spor dalında TÜSF, Okul Sporları Federasyonu Faaliyetlerinde Türkiye 

Şampiyonalarında takım 2 ve 3. olmak 

    35  

Takım sporu dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Gelişim Liglerinde 

yarışmış veya Türkiye Şampiyonalarına (Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; 

Okul Sporlarına) katılmış olmak; 

   30 

Takım sporu dalında, 2013 yılı sonrası en az üç (3) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 30 

Takım sporu dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 20 

Takım sporu dalında, Okul Sporlarının Grup ve il Birinciliklerine katılmış olmak 15 

Takım sporu dalında, 2013 yılı sonrası en az bir (1) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 10 

Takım sporu dalında hakemlik belgesine sahip olmak 10 

Olimpik Takım Sporları: Basketbol, Beyzbol/Softbol, Futbol, Hentbol, Hokey, Ragbi, Su 

Topu, Voleybol, Buz Hokey, Curling 
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5.2 Olimpik Olmayan Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

Takım spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 50 

Takım spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 45 

Takım spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Başvurduğu 

spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 

2. veya 3. olmak; 

 

40 

Takım sporu dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler  kategorilerinde) 1.olmak; 

(Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç) 
40 

Takım sporu dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler  kategorilerinde)  

2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları 
faaliyetleri hariç) 

35 

Takım sporu dalında en üst ligde yarışmış  olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç) 30 

Türkiye Şampiyonalarında Ümitler, gençler veya Yıldızlarda 1. Olmak (TÜSF, Okul Sporları 

faaliyetleri hariç) 
30 

Türkiye Şampiyonalarında Ümitler, gençler veya Yıldızlarda 2. veya 3. Olmak (TÜSF, Okul 
Sporları faaliyetleri hariç)  

    25 

Takım spor dalında TÜSF, Okul Sporları Federasyonu Faaliyetlerinde Türkiye 

Şampiyonalarında takım 1. olmak  
25 

Takım spor dalında TÜSF, Okul Sporları Federasyonu Faaliyetlerinde Türkiye 

Şampiyonalarında takım 2. Veya 3. olmak 
20 

Takım sporu dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları 

faaliyetleri hariç) 
20 

Takım sporu dalında 3. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları 

faaliyetleri hariç) 
15 

Takım sporu dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Liglerde yarışmış olmak 

veya Türkiye Şampiyonaları, Grup ve il Birinciliklerine [Büyükler, Gençler, Ümitler ve 

Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak; 

 

10 

Takım sporu dalında hakemlik belgesine sahip olmak       10 

Takım sporu dalında, en az bir (1) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak  10 

Olimpik Olmayan Takım Sporları: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından tanınan bağımsız spor federasyonları tarafından faaliyetleri olan 

olimpik olmayan takım sporlarını kapsamaktadır.
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5.3 Olimpik Spor Dalları Bireysel Sporlar Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

Bireysel spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 100 

Bireysel spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 95 

Bireysel spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 90 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları 

Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF] 

faaliyetleri hariç) 

85 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 2. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları 

Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF] 

faaliyetleri hariç) 

80 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 3. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları 

Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF] 

faaliyetleri hariç) 

75 

Türkiye Gençler, Ümitler ve yıldızlar Şampiyonalarında 1. olmak (TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetleri hariç) 
75 

Türkiye Gençler, Ümitler ve yıldızlar Şampiyonalarında 2. olmak (TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetleri hariç) 
70 

Türkiye Gençler, Ümitler ve yıldızlar Şampiyonalarında 3. olmak (TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetleri hariç) 
65 

TUSF, Türkiye Okul sporları Federasyonu Faaliyetlerinde 1.  olmak 60 

TUSF, Türkiye Okul sporları Federasyonu Faaliyetlerinde 2. olmak 55 

TUSF, Türkiye Okul sporları Federasyonu Faaliyetlerinde 3. olmak 50 

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul 

Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak; 

 

40 

Bireysel spor dalında, en az üç (3) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 30 

Bireysel spor dalında, en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 20 

Bireysel spor dalında, Okul Sporlarının Grup Birinciliklerine katılmış olmak 20 

Bireysel spor dalında, Okul Sporlarının il Birinciliklerine katılmış olmak 15 

Bireysel spor dalında, en az bir (1) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 10 

Bireysel spor dalında hakemlik belgesine sahip olmak  10 

Olimpik Bireysel Sporlar: Jimnastik, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Binicilik, Bisiklet, 

Boks, Dalga Sörfü, Dalış-Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Judo, Kano, Karate, Kaykay, 

Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Sportif Tırmanış, Taekwondo, Tenis, 

Triatlon, Yelken, Yüzme, Alp Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey 

Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowboard, Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı, Sürat Pateni, 

Artistik Buz Pateni 
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5.4 Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

Bireysel spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 50 

Bireysel spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 45 

Bireysel spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 40 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. Olmak (Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç) 
40 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 2. Olmak (Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç) 
35 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 3. Olmak (Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç) 
30 

Türkiye Gençler, Ümitler ve Yıldızlar Şampiyonalarında veya TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetlerinde 1. olmak  
30 

Türkiye Gençler, Ümitler ve Yıldızlar Şampiyonalarında veya TÜSF, Okul 

Sporları faaliyetlerinde 2. veya 3. olmak 
25 

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul 

Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak; 
     20 

Bireysel spor dalında, en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 20 

Bireysel spor dalında, en az bir (1) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak  10 

Bireysel sporu dalında, Okul Sporlarının il Birinciliklerine katılmış olmak 10 

Bireysel spor dalında hakemlik belgesine sahip olmak 10 

Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün tanıdığı Bağımsız Spor Federasyonlarına bağlı olimpik olmayan bireysel 

sporlar. 

Not: Hiçbir spor özgeçmiş belgesi olmayan adaylar da başvuru yapabileceklerdir.  Bu tip 

adayların değerlendirmesi sadece TYT ve OBP ile yapılacaktır. 
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6. SPORCU ÖZGEÇMİŞ BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

6.1 Millilik Belgesi 

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

az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış ( En az 5 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, genç, 

büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı veya noter 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

 Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu) 

kategorileri dikkate alınır. 

 Milli kategorisinden başvurabilmek için adayların şu kriterleri sağlıyor olmaları 

ve durumlarını belgelemeleri gerekmektedir: 

a) A, B ve C Milli adayların Olimpik veya Paralimpik branşlardan birinden 

millilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

b) C Milli adaylar için Millilik belgelerinin 01 Ocak 2017 ve sonrası iştirak 

ettikleri ve yarışmış oldukları bir organizasyondan alınmış olması 

zorunludur. 31 Aralık 2016 tarihinde ya da öncesinde iştirak edilen bir 

müsabaka nedeniyle alınmış olan C Millilik belgeleri, belgenin veriliş 

tarihine bakılmaksızın geçerli sayılmayacaktır.  

6.2 Sporcu Lisansı 

 Sporcu lisansı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) 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 GSİM 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. 

6.3 Oynanan Ligi Belirten 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) olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 

Amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GSİM tarafından onaylı olması yeterlidir. 
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6.4 Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi 

 Özerk spor federasyonları (okul sporları hariç) tarafından kategorilerinde (büyükler, 

gençler, ümitler, 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. 

 Türkiye Okul Sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) kategorisi yarışmalarına 

(Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) katıldığını gösteren T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl 

Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları Federasyonunca verilmiş belge. 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. Türkiye Okul sporları 

Şampiyonalarında Gençler (liseler) kategorisi (Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) 

yarışmalarına katılmalıdır. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı 

fotokopisi kabul edilir. 

6.5 Futbol Branşından Başvuran Adaylar 

 Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak belgeler: (a) 

liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge; (b) kaç yıllık 

faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü. 

 Okul takımları Türkiye Şampiyonası Gençler kategorisine katılmış adaylar için T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve spor İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları 

Federasyonu tarafından onaylı ve imzalı belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim 

tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. 
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7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlara itiraz var ise, 01-02 

Eylül 2020 tarihlerinde yapacaklardır. Adaylar itirazlarını online olarak 

yapacaktır. 

 İtiraz süresinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesinin 

ardından yerleştirme sonuçlarını adaylar başvuru yaptıkları sayfadan 

öğrenebileceklerdir. 

 Adayların yerleştirilmesinde, ÖSYM tarafından verilen yerleştirme puanı 

hesaplama formülü sonucunda elde edilen puanlar kullanılacaktır. 

 Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli 

ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 ÖYSP (Özel Yetenek Sınavı Puanı=Adayın Spor Özgeçmiş puanı), Özel Yetenek 

Standart Puanına (ÖYSP-SP) dönüştürülecek, 

 Ortaöğretim Başarı Puanı (Orta Öğretim Başarı puanının en yükseği) 

 2020-TYT Nihai Sınav Puanı (TYT Puanının en yükseği) 

  ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için 

aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu durumda 

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan 

(Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

 
Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih 

ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili 

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır.) 

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

 Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 
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2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya 

özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına 

ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. Yerleştirme işlemi, en yüksek yerleştirme puana sahip olan 

adaydan başlamak üzere, tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. 

 Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı yüksek olan adaya 

öncelik verilecektir. 

 Engelli ve Milli kategorilerinden yerleşen adayların, kontenjan sayısından daha 

az olması durumunda, eksik kalan engelli ve Milli kategorileri, genel kontenjana 

aktarılacaktır.  

 Yerleştirme işlemi yapılmış olan adayların yerleştirildikleri bölümler hiçbir 

nedenle değiştirilemeyecektir. 

 Asil adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan 

kontenjan var ise, en yüksek puanlı adaydan başlanarak boş kalan kontenjan 

sayısının iki katı kadar yedek aday çağırılacaktır. Yedek adayların listesi ve kayıt 

sürecine ilişkin bilgiler, yedekten kayıt yapılacak olması durumunda 

duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 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 dalı kategorilerine göre 

puanlanmış tablolarda verilmiştir. Adaylar yaptığı spor dalı kategorisindeki 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 dalı aldığı 

puan kesinleşir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) olarak kaydedilir. 

ÖNEMLİ 

Sonuçlar için çarşaf liste Spor Bilimleri Fakültesi duyuru sayfasında yayınlanacak, ayrıca 

her aday sınav sonucunu kayit.hitit.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecektir. 
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 Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı eşit 

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

 Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve başvuru esnasında doğabilecek 

başvuruyla ilgili ihtilaflı konularda Sınav Üst Kurulu yetkilidir.  


