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Bu bölümde adaylarımızın müracaat sırasında belirtmiş oldukları branşlara yönelik yapılacak beceri 
sınavları ile ilgili genel açıklamalar yer almaktadır.  

1. Uygulama sınavlarında adaylarımıza ikişer hak verilecektir ve iyi olan derece değerlendirmeye 
alınacaktır. 

2. Zamana karşı yapılan ve puanlaması parkur tamamlama süresi esas alınarak yapılan uygulama 
sınavlarında, hata yapılan istasyonun tekrar edilmesine ilave olarak, adayların toplam süresine her bir 
hata için 2 sn. eklenir. (Örneğin; aday ilgili beceri sınavını 75 sn.de tamamlamış, üç defa hata yapmış 
ve hatalarını düzelterek sınavını tamamlamış olsun. Bu durumda adayın toplam parkur zamanı; 

 

3 hata x 2 sn. ceza süresi = 6 sn. 

75 sn (parkur tamamlama zamanı) + 6 sn (toplam ceza süresi)= 81 sn. 

olacaktır. 

 

3. Beceri sınavları sonrasında adaylarımıza ilgili beceri sınav kurulu tarafından, aldıkları puanların veya 
sürelerin yazılı olduğu belge imza karşılığında verilecektir. Verilen bu belgelerin aslına uygun olarak 
korunması adayın sorumluluğundadır. Adaya verilen belge veya belgelerde sonradan yapılmış 
değişiklikler (silinti, kazıntı... gibi) belgenin geçersiz sayılmasına neden olacaktır. 

4. Adaylar her türlü itiraz işlemlerinde, kendilerine verilmiş olan bu belgeyi ibraz etmek zorundadır. Aday 
tarafından belge ibraz edilmemesi halinde, adayın itirazı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Adaylar uygulama sınavlarına, uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile gireceklerdir. Şahsi spor 
malzemeleri adaylar tarafından temin edilecek olup, sınav komisyonu hiçbir şekilde adaylara şahsi 
malzeme (raket, mayo, dabok, judogi, kuki, eldiven, spor giysisi, spor ayakkabısı vb.) temin 
etmeyecektir. Spor malzemeleri eksik olan adaylar SINAVA KESİNLİKLE ALINMAYACAKLARDIR. 

6. Aday, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için Yerleştirme puanlarının 
hesaplanabilmesi için girdiği branş sınavından en az 50 puan almak zorundadır. Branş sınavından 50 
puanın altında alan adaylar müracaatları sırasında tercih etmeleri koşulu ile (Koşu Sınavını 14 dk 
içerisinde tamamlayanlar) Spor Yöneticiliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü (İÖ) için yerleştirme 
puanları hesaplanacaktır. 

7. Bu maddeler genel esaslar olup ilgili branş sınavında farklılıklar olabilir, böyle bir durumda ilgili branş 
sınavında yazılı kurallar geçerlidir. 
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1. Atletizm yarışmalarında IAAF’ın (Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu) Uluslararası Yarışma 
Kuralları uygulanacaktır.  

2. Atletizm branşını seçen adaylar,  Atletizm Sınavı Puanlama Cetvelleri‟nde (Tablo.I. ve Tablo.II) yer alan 
branşlardan bir koşu ve bir teknik branş olmak üzere iki branş seçeceklerdir.  

3. Atletizm branşını seçen adaylar, başvuru esnasında yarışmak istedikleri iki branşı belirtmek 
zorundadırlar. Sonrasında başka bir branşta yarışmaları mümkün değildir. Yarışamadıkları branştan ‘0’ 
puan almış olacaklardır. 

4. Yarıştıkları bir koşu ve bir teknik branştan aldıkları puanların aritmetik ortalaması adayın puanını 
belirleyecektir. 

5. Atletizm Branş Sınavında, kitapçıkta tablolar halinde verilen dereceler ve puanlama dikkate 
alınacaktır.  

6. Koşularda, her adaya bir kez yarışma hakkı verilecektir. 

7. Bayanlar ve erkekler de 3000 metre koşu değerlendirmesinde saliseler puanlamaya dahil 
edilmeyecektir. 

8. 100, 200 metre ve 400 metre koşuları kulvarlı ve çıkış takozu kullanılarak yapılacaktır. 

9. Atmalarda, her adaya seçtiği atma dalında 4 (dört) atma hakkı verilecek ve bu haklardan herhangi 
birinden elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. 

10. Uzun Atlamada, her adaya 4 (dört) hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en iyi derece 
değerlendirmeye alınacaktır.  

11. Yüksek Atlamada her yükseklik için 3 hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en iyi derece 
değerlendirmeye alınacaktır. Çıta yüksekliği Bayanlarda 1.10 cm’den başlayarak 1.45 cm’ye kadar her 
tur 2 cm yükseklik artışı ile devam edilecektir. Çıta yüksekliği Erkeklerde 1.30 cm’den başlayarak 1.65 
cm’ye kadar her tur 2 cm yükseklik artışı ile devam edilecektir. Pas geçecek adaylar, hangi yükseklikten 
başlayacağını, jüri üyelerine yarış öncesi yazdıracaktır. 

12. Tekniğe uygun olmayan atışlara, atlayışlara puan verilmeyecek ve verilen hak geçersiz sayılacaktır. 

13. Gülle Bayanlarda: 4,000 gram, Erkeklerde: 6,000 gram olacaktır. 

14. Seçilen branşlara ait sınavlara, ilan edilecek programda belirtilen saatlerde girmek zorunludur. 
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Tablo I: BAYANLAR ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ 

Sıra Puan 100m 400m 800m 3000m Uzun 

Atlama 

Yüksek 

Atlama 

Gülle 

Atma 

(4kg) 

Cirit Atma 

(600gr) 

1 100 14.50 ve 

altı 

1:08.00 ve 

altı 

2:35.00 ve 

altı 

12:00. 4,40 ve 

üzeri 

1.45 ve 

üzeri 

8,00 ve 

üzeri 

28,00 ve 

üzeri 

2 97 14.54 1:08.10 2:35.30 12:01. 4,37 - 7,95 27,90 

3 94 14.57 1:08.20 2:36.00 12:02. 4,35 - 7,90 27,80 

4 91 14.60 1:08.30 2:36.30 12:03. 4,33 - 7,85 27,65 

5 88 14.63 1:08.40 2:37.00 12:04. 4,31 1,43 7,80 27,50 

6 85 14.66 1:08.50 2:37.30 12:05. 4,29 - 7,75 27,35 

7 82 14.69 1:08.60 2:38.00 12:06. 4,27 - 7,70 27,20 

8 79 14.72 1:08.70 2:38.30 12:07 4,25 - 7,65 27,05 

9 76 14.75 1:08.80 2:39.00 12:08 4,23 1,41 7,60 26,90 

10 73 14.78 1:08.90 2:39.30 12:09 4,21 - 7,55 26,75 

11 70 14.81 1:09.00 2:40.00 12:10 4,19 - 7,50 26,60 

12 68 14.84 1:09.10 2:40.30 12:11. 4,17 - 7,45 26,45 

13 66 14.87 1:09.20 2:41.00 12:12. 4,15 1,39 7,40 26,30 

14 64 14.90 1:09.30 2:41.30 12:13. 4,13 - 7,35 26,15 

15 62 14.93 1:09.40 2:42.00 12:14. 4,11 - 7,30 26,00 

16 60 14.96 1:09.50 2:42.30 12:15. 4,09 - 7,25 25,85 

17 58 14.99 1:09.60 2:43.00 12:16. 4,07 1,37 7,20 25,70 

18 56 15.02 1:09.70 2:43.30 12:17. 4,05 - 7,15 25,55 

19 54 15.05 1:09.80 2:44.00 12:18. 4,03 - 7,10 25,40 

20 52 15.08 1:09.90 2:44.30 12:19. 4,01 - 7,05 25,25 

21 50 15.11 1:09.00 2:45.00 12:20. 3,99 1,35 7,00 25,10 

22 49 15.14 1:09.10 2:45.30 12:22. 3,97 - 6,97 24,95 

23 48 15.17 1:09.20 2:46.00 12:24. 3,95 - 6,94 24,80 

24 47 15.20 1:10.30 2:46.30 12:26. 3,93 - 6,91 24,65 

25 46 15.23 1:10.40 2:47.00 12:28. 3,91 1,33 6,88 24,50 

26 45 15.26 1:10.50 2:47.30 12:30. 3,89 - 6,85 24,35 

27 44 15.29 1:10.60 2:48.00 12:32. 3,87 - 6,82 24,20 

28 43 15.32 1:10.70 2:48.30 12:34. 3,85 - 6,79 24,05 

29 42 15.35 1:10.80 2:49.00 12:36. 3,83 1,31 6,76 23,90 

30 41 15.38 1:10.90 2:49.30 12:38. 3,81 - 6,73 23,75 

31 40 15.41 1:11.00 2:50.00 12:40. 3,79 - 6,70 23,60 

32 39 15.44 1: 11.10 2:51.00 12:42. 3,77 - 6,67 23,45 

33 38 15.46 1: 11.20 2:52.00 12:44. 3,75 1,29 6,64 23,30 

34 37 15.48 1: 11.30 2:53.00 12:46. 3,73 - 6,61 23,15 

35 36 15.50 1: 11.40 2:54.00 12:48. 3,71 - 6,58 23,00 

36 35 15.52 1: 11.50 2:55.00 12:50. 3,69 - 6,55 23,85 

37 34 15.54 1: 11.60 2:56.00 12:52. 3,67 1,27 6,52 23,70 

38 33 15.56 1: 11.70 2:57.00 12:54. 3,65 - 6,49 23,55 

39 32 15.58 1: 11.80 2:58.00 12:56. 3,63 - 6,46 23,40 

40 31 15.60 1: 11.90 2:59.00 12:58. 3,61 - 6,43 23,25 

41 30 15.62 1: 12.00 3:01.00 13:00. 3,59 1,25 6,40 23,10 

42 29 15.64 1: 12.10 3:02.00 13:02 . 3,57 - 6,37 22,95 

43 28 15.66 1: 12.20 3:03.00 13:04. 3,55 - 6,34 22,80 

44 27 15.68 1: 12.30 3:04.00 13:06. 3,53 - 6,31 22,65 
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45 26 15.70 1: 12.40 3:05.00 13:08. 3,51 1,23 6,28 22,50 

46 25 15.72 1: 12.50 3:06.00 13:10. 3,49 - 6,25 22,35 

47 24 15.74 1: 12.60 3:07.00 13:12. 3,47 - 6,22 22,20 

48 23 15.76 1: 12.70 3:08.00 13:14. 3,45 - 6,19 22,05 

49 22 15.78 1: 12.80 3:09.00 13:16. 3,43 1,21 6,16 21,90 

50 21 15.80 1: 12.90 3:10.00 13:18. 3,41 - 6,13 21,75 

51 20 15.82 1:13.00 3:11.00 13:20. 3,39 - 6,10 21,50 

52 19 15.84 1:13.10 3:12.00 13:22. 3,37 - 6,07 21,35 

53 18 15.86 1:13.20 3:13.00 13:24. 3,35 1,19 6,04 21,20 

54 17 15.88 1:13.30 3:14.00 13:26. 3,33 - 6,01 21,05 

55 16 15.90 1:13.40 3:15.00 13:28. 3,31 - 5,98 20,90 

56 15 15.92 1:13.50 3:16.00 13:30. 3,29 - 5,95 20,75 

57 14 15.94 1:13.60 3:17.00 13:32. 3,27 1,17 5,92 20,60 

58 13 15.96 1:13.70 3:18.00 13:34. 3,25 - 5,89 20,45 

59 12 15.98 1:13.80 3:19.00 13:36. 3,23 - 5,86 20,30 

60 11 16.00 1:13.90 3:20.00 13:38. 3,21 - 5,83 20,15 

61 10 16.02 1:14.00 3:21.00 13:40. 3,19 1,15 5,80 20,00 

62 9 16.04 1:14.10 3:22.00 13:42. 3,17 - 5,77 19,85 

63 8 16.06 1:14.20 3:23.00 13:44. 3,15 - 5,74 19,70 

64 7 16.08 1:14.30 3:24.00 13:46. 3,13 - 5,71 19,55 

65 6 16.10 1:14.40 3:25.00 13:48. 3,11 1,13 5,68 19,40 

66 5 16.12 1:14.50 3:26.00 13:50. 3,09 - 5,65 19,25 

67 4 16.14 1:14.60 3:27.00 13:52. 3,07 - 5,62 19,10 

68 3 16.16 1:14.70 3:28.00 13:54. 3,05 - 5,59 18,95 

69 2 16.18 1:14.80 3:29.00 13:56. 3,03 1,11 5,56 18,80 

70 1 16.20 ve 

üzeri 

1:14.90 ve 

üzeri 

3:30.00ve 

üzeri 

13:58. ve 

üzeri 

3,01 ve 

altı 

1,10 ve altı 5,53 ve 

altı 

18,65 ve 

altı 

 

 

Tablo II: ERKEKLER ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ 

 

Sıra Puan 200m 400m 800m 3000m Uzun 

Atlama (m) 

Yüksek 

Atlama (m) 

Gülle 

Atma 

(6kg) 

Cirit Atma 

(800gr) 

1 100 24.50  ve 

altı 

54.00 2:09.ve 

altı 

10:50 ve 

altı 

5,40 ve 

üzeri 

1,65 ve üzeri 10,50 ve 

üzeri 

36,00 ve 

üzeri 

2 97 24.52 54.10 2:10. 10:52 5,37 - 10,40 35,90 

3 94 24.54 54.20 - 10:54 5,34 - 10,30 35,80 

4 91 24.56 54.30 2:11. 10:56    5,31 - 10,20 35,65 

5 88 24.58 54.40 - 10:58 5,28 1,63 10,10 35,50 

6 85 24.60 54.50 2:12. 11:00. 5,25 - 10,00 35,35 

7 82 24.62 54.60 - 11:02. 5,22 - 9,90 35,20 

8 79 24.64 54.70 2:13. 11:04. 5,19 - 9,80 35,05 

9 76 24.66 54.80 - 11:06. 5,16 1,61 9,70 34,90 

10 73 24.68 54.90 2:14. 11:08. 5,13 - 9,60 34,75 

11 70 24.70 55.00 - 11:10. 5,10 - 9,50 34,60 

12 68 24.72 55.10 2:15. 11:12. 5,07 - 9,40 34,45 
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13 66 24.74 55.20 - 11:14. 5,04 1,59 9,30 34,30 

14 64 24.76 55.30 2:16. 11:16. 5,01 - 9,20 34,15 

15 62 24.78 55.40 - 11:18. 4,98 - 9,10 34,00 

16 60 24.80 55.50 2:17. 11:20. 4,95 - 9,00 33,85 

17 58 24.84 55.60 - 11:22. 4,92 1,57 8,90 33,70 

18 56 24.88 55.70 2:18. 11:24. 4,89 - 8,80 33,55 

19 54 24.92 55.80 - 11:26. 4,86 - 8,70 33,40 

20 52 24.96 55.90 2:19. 11:28. 4,83 - 8,60 33,30 

21 50 25.00 56.00 - 11:30. 4,80 1,55 8,50 33,15 

22 49 25.04 56.10 2:20. 11:31. 4,77 - 8,45 33,00 

23 48 25.08 56.20 - 11:32. 4,74 - 8,40 32,90 

24 47 25.12 56.30 2:21. 11:33. 4,71 - 8,35 32,80 

25 46 25.16 56.40 - 11:34. 4,68 1,53 8,30 32,70 

26 45 25.20 56.50 2:22. 11:35. 4,65 - 8,25 32,60 

27 44 25.24 56.60 - 11:36. 4,62 - 8,20 32,50 

28 43 25.28 56.70 2:23. 11:37. 4,59 - 8,15 32,40 

29 42 25.32 56.80 - 11:38. 4,56 1,51 8,10 32,30 

30 41 25.36 56.90 2:24. 11:39. 4,53 - 8,05 32,20 

31 40 25.40 57.00 - 11:40. 4,50 - 8,00 32,10 

32 39 25.44 57.10 2:25. 11:41. 4,49 - 7,95 32,00 

33 38 25.48 57.20 - 11:42. 4,48 1,49 7,90 31,90 

34 37 25.52 57.30 2:26. 11:43. 4,47 - 7,85 31,80 

35 36 25.56 57.40 - 11:44. 4,46 - 7,80 31,70 

36 35 25.60 57.50 2:27. 11:45. 4,45 - 7,75 31,60 

37 34 25.64 57.60 - 11:46. 4,44 1,47 7,70 31,50 

38 33 25.68 57.70 2:28. 11:47. 4,43 - 7,65 31,40 

39 32 25.72 57.80 - 11:48. 4,42 - 7,60 31,30 

40 31 25.76 57.90 2:29. 11:49. 4,41 - 7,55 31,20 

41 30 25.80 58.00 - 11:50. 4,40 1,45 7,50 31,10 

42 29 25.84 58.10 2:30. 11:51. 4,39 - 7,45 31,00 

43 28 25.88 58.20 - 11:52. 4,38 - 7,40 29,90 

44 27 25.92 58.30 2:31. 11:53. 4,37 - 7,35 29,80 

45 26 25.96 58.40 - 11:54. 4,36 1,43 7,30 29,70 

46 25 26.00 58.50 2:32. 11:55. 4,35 - 7,25 29,60 

47 24 26.04 58.60 - 11:56. 4,34 - 7,20 29,50 

48 23 26.08 58.70 2:33. 11:57. 4,33 - 7,15 29,40 

49 22 26.12 58.80 - 11:58. 4,32 1,41 7,10 29,30 

50 21 26.16 58.90 2:34. 11:59. 4,31 - 7,05 29,20 

51 20 26.20 59.00 - 12:00. 4,30 - 7,00 29,10 

52 19 26.24 59.10 2:35. 12:01. 4,29 - 6,95 29,00 

53 18 26.28 59.20 - 12:02. 4,28 1,39 6,90 28,90 

54 17 26.32 59.30 2:36. 12:03. 4,27 - 6,85 28,80 

55 16 26.36 59.40 - 12:04. 4,26 - 6,80 28,70 

56 15 26.40 59.50 2:37. 12:05. 4,25 - 6,75 28,60 

57 14 26.44 59.60 - 12:06. 4,24 1,37 6,70 28,50 

58 13 26.48 59.70 2:38. 12:07. 4,23 - 6,65 28,40 

59 12 26.52 59.80 - 12:08. 4,22 - 6,60 28,30 

60 11 26.56 59.90 2:39. 12:09. 4,21 - 6,55 28,20 

61 10 27.00 60.00 - 12:10. 4,20 1,35 6,50 28,10 

62 9 27.04 60.10 2:40. 12:11. 4,19 - 6,45 28,00 
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63 8 27.08 60.20 - 12:12. 4,18 - 6,40 27,90 

64 7 27.12 60.30 2:41. 12:13. 4,17 - 6,35 27,80 

65 6 27.16 60.40 - 12:14. 4,16 1,33 6,30 27,70 

66 5 27.20 60.50 2:42. 12:15. 4,15 - 6,25 27,60 

67 4 27.24 60.60 - 12:16. 4,14 - 6,20 27,50 

68 3 27.28 60.70 2:43. 12:17. 4,13 - 6,15 27,40 

69 2 27.32 60.80 - 12:18. 4,12 1,31 6,10 27,30 

70 1 27.36 ve 

üzeri 

60.90 ve 

üzeri 

2:44. ve 

üzeri 

12:19. ve 

üzeri 

4,11 ve altı 1,30 ve altı 6,05 ve 

altı 

27,20 ve 

altı 
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AÇIKLAMA: 

Adaylar badminton sınavına, spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile gireceklerdir. Şahsi spor malzemeleri 
adaylar tarafından temin edilecek olup, sınav komisyonu hiçbir şekilde adaylara şahsi malzeme (raket, spor 
giysisi, spor ayakkabısı vb.) temin etmeyecektir. Spor malzemeleri eksik olan adaylar SINAVA KESİNLİKLE 
ALINMAYACAKLARDIR. Badminton sınav parkuru iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü başarıyla 
tamamlayamayan adaylar ikinci bölüme devam edemeyeceklerdir. Ayrıca adaylar aşağıda yazılı parkuru 
100 saniye içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Adaylar sınav parkurunu 2 kez tekrar etme hakkına 
sahiptirler. 

 

UYGULAMA: 

Badminton uygulama sınavı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: 

1. DUVARDA TOP SEKTİRME: Aday, duvardan 250 cm uzaklıkta çizilmiş olan TEMAS HATTI gerisinde, 
vuruş yapmak üzere yer alır. Elinde tuttuğu topa, badminton servis kurallarına göre vuruş yaparak, 
duvarda 420 cm yükseklikte yer alan çizginin üzerinde bir noktada topun duvara temas etmesini sağlar 
ve geri dönen topa tekrar vuruş yapar. Adaydan 20 adet seri vuruş yapması istenir. Bu vuruşların ilk 
10 tanesi forehand, ikinci 10 tanesi ise backhand vuruş olacaktır. Genişliği 300 cm olan temas 
yüzeyinin dışına yapılan vuruşlar geçersiz sayılır ve HATA olarak adlandırılırlar. Yatay sınırlardan dışarı 
yapılan vuruşlar HATALI olarak değerlendirilir ancak, dikey sınırlarda ve çizginin altına yapılan vuruşlar 
HATALI olarak değerlendirilmez ancak bu vuruşlar doğru tekrar olarak sayılmazlar. Topun yere 
düşmesi veya adayın temas hattını ihlal etmesi (çizgiye basmak hata değildir) HATA olarak 
değerlendirilir. Çift hatalar değerlendirmeye alınmaz; tek hata olarak sayılırlar. Adaylar forehand 
vuruştan backhand vuruşa geçerken top durdurulmaz; seri devam ettirilir. Bu bölümde, adayların 
yapacakları hata sayısı 5 olduğunda, aday sınavın diğer aşamasına devam edemez.  

 

2. SERVİS/HEDEF BECERİSİ: Aday, arka çizgi üzerinde yer alan platformlar (bir tane sağ tarafta, bir tane 
sol tarafta) üzerinde bulunan 5’er adet topu, karşı kortta yer alan 60x110 cm boyutundaki kutunun 
içerisine tek tek atacaktır. Toplar platformlardan tek tek alınacaktır. Servis atışı, platformun yer aldığı 
taraftaki servis alanından yapılacaktır. Servis atışı, badminton oyun kurallarına göre yapılacaktır. 
Kurallara uygun olarak yapılmayan atışlar, top kutu içerisine düşse dahi, geçersiz sayılacaktır. Servis 
atışı, servis alanında işaretlenmiş olan kısıtlanmış bölge haricindeki herhangi bir noktadan yapılabilir. 
Bu bölümde adayın toplam 10 atış yapması istenmektedir. Geçerli yapılan atışlar sonucunda hedef 
içerisine düşmüş olan topların sayısı, adayın bu bölümden alacağı puanın hesaplanmasında 
kullanılacaktır. Yere düşerek sıçrayan ve kutunun içerisine giren toplar geçerli sayılmayacaktır. 
Kutunun kenarlarına çarpan toplar, kutu içerisine düştüğü takdirde sayılacak, dışarı düşen toplar 
değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir. 

  

BADMİNTON 
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DEĞERLENDİRME: 

Adaylar, parkurda, 1. maddede açıklandığı gibi, hazır pozisyonda yer alırlar. “BAŞLA” komutuyla 
birlikte aday sınava başlar. Aynı anda süre de çalışmaya başlar. Adayın en son topu karşıya atması ile 
birlikte sınavı tamamlanmış olur. Birinci aşamada puanlama şu şekilde yapılır: 

 

HATA SAYISI PUAN 

Hatasız 50 puan 

1 Hata 45 puan 

2 Hata 35 puan 

3 hata 20 puan 

4 hata 5 puan 

5 hata Diskalifiye (diğer bölüme geçemez) 

 

İkinci bölümde yapılacak olan değerlendirme şu şekildedir: 

 

İSABET SAYISI PUAN 

10 isabet 50 puan 

9 isabet 42 puan 

8 isabet 35 puan 

7 isabet 29 puan 

6 isabet 24 puan 

5 isabet 20 puan 

4 isabet 17 puan 

3 isabet 15 puan 

2 ve altı isabet 0 puan 

 

 

Adaylar, badminton sınav parkurunu en geç 100 saniyede tamamlamak zorundadırlar. Bu süre 
tamamlandığında, ölçüm sistemi tarafından sinyal verilerek, sınav süresinin bittiği belirtilecektir. Bu süre 
içerisinde sınav parkurunu tamamlayamayan adaylar, yaptıkları performansın derecesine bakılmaksızın, 
badminton sınav parkurundan BAŞARISIZ sayılacaklardır. 
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1. RİBAUND: Aday Yerdeki topu alarak fotoselden girdiğinde süre başlar. Topu potaya atar ve ribaundu 
alır. Ribaund tekniğine uygun sıçrayarak top havada yakalanır ve dengeli bir şekilde yere düşülür.  

2. POTA ALTI ATIŞLAR: Ribaund alındıktan sonra kesintisiz olarak sağdan pota altı sıçrayarak atış sağ elle, 
soldan pota altı sıçrayarak atış sol elle yapılır. Atışlar bir sağdan bir soldan şeklinde yapılacaktır. 
Atışların potaya girmemesi halinde soldan sol elle, sağdan sağ elle atış tamamlanır. Bu atışlar sağdan 
3 soldan 3 giren atış olarak yapılır. Atışlar her iki taraftan da tek elle ve sıçrayarak yapılacaktır. 

3. REVERSE* 

4. BACAK ARASI YÖN DEĞİŞTİRME* 

5. ARKADAN YÖN DEĞİŞTİRME* 

6. ÖNDEN YÖN DEĞİŞTİRME* 

*Yön değiştirmeler konilerin arasından geçilerek yapılacaktır. Top sürüşle sola giderken sol el ile sağ 
tarafa giderken sağ el ile yapılacaktır. Yön değiştirmeler tekniğe uygun olarak yapılacaktır. 

7. SAĞ TURNİKE: Aday yön değiştirmelerin sonunda sıçrayarak sağ turnike atışı yapar. 

8. SOL TURNİKE: sağ turnikenin ardından aday topu alarak dışarıya sürer ve koninin etrafından dönüş 
yaparak sıçrayarak sol turnike atışı yapar.  

9. PAS TESTI: Sol turnikenin ardından aday yere çizilen çizginin gerisinden, duvarda belirlenmiş yere topu 
sırasıyla önce 2 göğüs pas, sonra 2 yerden sektirme (bauns) pas yapar. Bu paslar belirlenen hedefe 
vurmalıdır. 

10. ENGELLER ARASI TOP SÜRME (SLALOM): Aday pas testinin ardından top ile birlikte engeller arası top 
sürme slalom testine başlar. Koniler arasında topu sürer ve bitiriş top ile beraber sürüş yaparak 
olmalıdır. Engeller arasında top sürerken sağ tarafta sağ elin, sol tarafta sol elin kullanılması gerekir. 
Fotoselden çıkış yapılacaktır.  

 

KURALLARA UYGUN TAMAMLANMAYAN ISTASYONLAR BAŞTAN YAPILACAKTIR. 

 

  

BASKETBOL 
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AÇIKLAMALAR: 

1. Kurallara uygun tamamlanmayan istasyonlar baştan yapılacaktır.  

2. Parkurun başlangıcından bitimine kadar hiç bir aşamasında topa elle temas edilmeyecektir. 
Dokunduğu takdirde aday o istasyon geçişini tekrarlar. 

3. Parkuru tamamlama süresi bayan adaylar için maksimum 150 sn, erkek adaylar için maksimum 105 
sn’ dir. 

4. Parkuru tamamlama süresinden daha kötü derecelerde tamamlayan, İstasyon geçişlerini kurallara 
uygun yapmayan, istenilen sayıda isabetli atış gerçekleştiremeyen adayın o hakkı değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

5. Değerlendirmeler bütün adayların sınavları tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 

 

UYGULAMA: 

Futbol parkuru toplam 11 istasyondan oluşmaktadır. Adaylar, giriş çizgisinden 1 metre gerisinde 
bulunan topla birlikte giriş fotoselinin arasından geçerek sınava başlayacak ve istasyonları kurallara uygun 
şekilde tamamlayıp çıkış fotoselinden çıkarak sınavı tamamlayacaktır. Tüm adaylara 2’şer hak verilecektir. 
Adayın en iyi derecesi (Parkuru kurallara uygun olarak tamamladığı) değerlendirmeye alınacaktır. Sınavlar 
branşa uygun topla yapılacaktır. Sınavda futbol oyun kuralları geçerlidir. 

 

1. İSTASYON, BAŞLANGIÇ: Aday giriş fotosel kapısından girerek süreyi başlatır. 

2. İSTASYON, TOP SEKTİRME: Aday yerdeki topu ayağıyla yerden kaldırarak 10 kez sektirir. Top 
sektirmeler yalnızca ayakla yapılacaktır. Ayak dışındaki sektirmeler sayıya dahil edilmeyecektir. 
Belirlenmiş alanın dışına çıkıldığında ve 10 tekrar tamamlanmadan topun yere temas etmesi 
durumunda istasyon baştan tekrar edilecektir. 

3. İSTASYON, ENGELLİ SLALOM DRİPLİNG: Top ilk engelin altından aday ise engelin üzerinden geçer. 
Huniler arasından slalom (dripling) yapar. Top ikinci engelin de altından ve aday yine üzerinden 
geçerek dripling ile diğer istasyona gider. Aday veya topun, engel veya hunileri devirmesi durumunda, 
aday devrilen huni veya engeli kendisi düzelterek kaldığı yerden devam eder.  

4. İSTASYON, ENGEL ÜZERİNDEN TOPU GEÇİRME: Aday topu engelin üzerinden kendisi ise engelin 
yanından geçerek dripling ile diğer istasyona gider. Aday veya topun, engel veya hunileri devirmesi 
durumunda, aday devrilen huni veya engeli kendisi düzelterek istasyonu tekrar eder.  

5. İSTASYON, DİYAGONAL DRİPLİNG: Aday huniler arkasından diyagonal driplingle diğer istasyona geçer. 
Aday, hunileri devirmesi durumunda huniyi düzelterek kaldığı yerden devam eder.  

6. İSTASYON, TOP SEKTİRME KONTROL: Aday belirtilmiş alan içerisinde önce topu yükseltir ve kafa ile 3 
defa sektirdikten sonra alan içerisinde top kontrolü yaparak dripling ile diğer istasyona geçer. 

7. İSTASYON, VERKAÇ: Aday topla belirtilen çizginin gerisinden duvarla verkaç yapar. Duvardan dönen 
topu belirtilen çizginin gerisinden alarak diğer istasyona gider. Adayın verkaç yaptığı huniyi devirmesi 
veya belirtilen çizginin önünde topa teması durumunda istasyon tekrar edilir. 

FUTBOL 
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8. İSTASYON, HEDEF VURUŞ: Aday belirtilen mesafeden, duvarda belirtilen hedefe topu isabetli vuruş 
yapacak ve belirtilen çizginin gerisinden top kontrolü yaparak diğer istasyona geçer.  

9. İSTASYON, İSABETLİ ATIŞ: Aday ayakla topu kutunun içerisine atarak diğer istasyona geçer. Bu 
istasyon sonunda top atış yapılan kutu içerisinde kalacaktır. 

10. İSTASYON, KALEYE GOL: Aday engel üzerinden hentbol kalesine 5 atıştan 2 gol kaydeder ve çıkış 
fotoseline koşar. Aday vuruşlara istediği toptan başlayabilir. Aday ilk vuruşu yaptıktan sonraki her 
vuruştan önce 3 metre gerideki huninin etrafından dönmek zorundadır. Adayın huni etrafından 
dönmeden yaptığı vuruş geçersiz sayılacak ve vuruş hakkını kullanmış olacaktır. Aday 2. golü attığında 
diğer toplara vuruş yapmadan çıkış fotoseline gider. 2 golü atamayan adayların bu hakkı 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. İSTASYON, BİTİRİŞ: Aday çıkış fotoselinden geçerek süreyi durdurur.  
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AÇIKLAMALAR: 

1. Kurallara uygun tamamlanmayan istasyonlar baştan yapılacaktır.  

2. Parkurun başlangıcından bitimine kadar hiç bir aşamasında topa elle temas edilmeyecektir. 
Dokunduğu takdirde aday o istasyon geçişini tekrarlar. 

3. Parkuru tamamlama süresi bayan adaylar için maksimum 150 sn, erkek adaylar için maksimum 105 
sn’ dir. 

4. Parkuru tamamlama süresinden daha kötü derecelerde tamamlayan, İstasyon geçişlerini kurallara 
uygun yapmayan, istenilen sayıda isabetli atış gerçekleştiremeyen adayın o hakkı değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

5. Değerlendirmeler bütün adayların sınavları tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 

 

UYGULAMA: 

Futbol parkuru toplam 11 istasyondan oluşmaktadır. Adaylar, giriş çizgisinden 1 metre gerisinde 
bulunan topla birlikte giriş fotoselinin arasından geçerek sınava başlayacak ve istasyonları kurallara uygun 
şekilde tamamlayıp çıkış fotoselinden çıkarak sınavı tamamlayacaktır. Tüm adaylara 2’şer hak verilecektir. 
Adayın en iyi derecesi (Parkuru kurallara uygun olarak tamamladığı) değerlendirmeye alınacaktır. Sınavlar 
branşa uygun topla yapılacaktır. Sınavda futbol oyun kuralları geçerlidir. 

 

1. İSTASYON, BAŞLANGIÇ: Aday giriş fotosel kapısından girerek süreyi başlatır. 

2. İSTASYON, TOP SEKTİRME: Aday yerdeki topu ayağıyla yerden kaldırarak 10 kez sektirir. Top 
sektirmeler yalnızca ayakla yapılacaktır. Ayak dışındaki sektirmeler sayıya dahil edilmeyecektir. 
Belirlenmiş alanın dışına çıkıldığında ve 10 tekrar tamamlanmadan topun yere temas etmesi 
durumunda istasyon baştan tekrar edilecektir. 

3. İSTASYON, ENGELLİ SLALOM DRİPLİNG: Top ilk engelin altından aday ise engelin üzerinden geçer. 
Huniler arasından slalom (dripling) yapar. Top ikinci engelin de altından ve aday yine üzerinden 
geçerek dripling ile diğer istasyona gider. Aday veya topun, engel veya hunileri devirmesi durumunda, 
aday devrilen huni veya engeli kendisi düzelterek kaldığı yerden devam eder.  

4. İSTASYON, ENGEL ÜZERİNDEN TOPU GEÇİRME: Aday topu engelin üzerinden kendisi ise engelin 
yanından geçerek dripling ile diğer istasyona gider. Aday veya topun, engel veya hunileri devirmesi 
durumunda, aday devrilen huni veya engeli kendisi düzelterek istasyonu tekrar eder.  

5. İSTASYON, DİYAGONAL DRİPLİNG: Aday huniler arkasından diyagonal driplingle diğer istasyona geçer. 
Aday, hunileri devirmesi durumunda huniyi düzelterek kaldığı yerden devam eder.  

6. İSTASYON, TOP SEKTİRME KONTROL: Aday belirtilmiş alan içerisinde önce topu yükseltir ve kafa ile 3 
defa sektirdikten sonra alan içerisinde top kontrolü yaparak dripling ile diğer istasyona geçer. 

7. İSTASYON, VERKAÇ: Aday topla belirtilen çizginin gerisinden duvarla verkaç yapar. Duvardan dönen 
topu belirtilen çizginin gerisinden alarak diğer istasyona gider. Adayın verkaç yaptığı huniyi devirmesi 
veya belirtilen çizginin önünde topa teması durumunda istasyon tekrar edilir. 

FUTSAL 
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8. İSTASYON, HEDEF VURUŞ: Aday belirtilen mesafeden, duvarda belirtilen hedefe topu isabetli vuruş 
yapacak ve belirtilen çizginin gerisinden top kontrolü yaparak diğer istasyona geçer.  

9. İSTASYON, İSABETLİ ATIŞ: Aday ayakla topu kutunun içerisine atarak diğer istasyona geçer. Bu 
istasyon sonunda top atış yapılan kutu içerisinde kalacaktır. 

10. İSTASYON, KALEYE GOL: Aday engel üzerinden hentbol kalesine 5 atıştan 2 gol kaydeder ve çıkış 
fotoseline koşar. Aday vuruşlara istediği toptan başlayabilir. Aday ilk vuruşu yaptıktan sonraki her 
vuruştan önce 3 metre gerideki huninin etrafından dönmek zorundadır. Adayın huni etrafından 
dönmeden yaptığı vuruş geçersiz sayılacak ve vuruş hakkını kullanmış olacaktır. Aday 2. golü attığında 
diğer toplara vuruş yapmadan çıkış fotoseline gider. 2 golü atamayan adayların bu hakkı 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. İSTASYON, BİTİRİŞ: Aday çıkış fotoselinden geçerek süreyi durdurur.  
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1. Aday, Sınav esnasında güreş mayosu ve ayakkabısı ile hazır bulunmak zorundadır. Bu malzemeler 
yanında olmayan sporcular sınava alınmayacaktır. 

2. Sınava katılan adaylar kendi aralarında partner (canlı manken) seçimi yapabilirler. Partner seçemeyen 
aday, sınav komisyonu tarafından görevlendirilen partnerle (canlı mankene) teknikleri uygular. 

3. Her adaya yerde veya ayakta olmak üzere toplam 5 tane güreş tekniği uygulatılacaktır. Teknikler aday 
tarafından kura çekilerek belirlenecektir.  

4. Teknik komite bu 5 tekniğin her birini 20 puan üzerinden değerlendirecektir. 

5. Puanlama, Jüri üyeleri tarafından verilen en yüksek ve en düşük puanlar çıkarıldıktan sonra diğer jüri 
üyelerinin puan ortalaması alınarak ilan edilir. 

6. İsteyen adaya sınavı esnasında, teknik uygulamada ikinci bir hak verilir. 

Dikkat: Güreş uygulama sınavı, sınav programında belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecektir. Sınav 

süresince, gelmeyen aday hakkını kaybedecektir. 

 

TEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK GÖZLEM KRİTERLERİ VE PUANLARI 

 

Gözlem Kriterleri Puan Değeri 

1. Tekniğe başlama öncesi pozisyon alma (Gövde, bacaklar, eller ve başın 

pozisyonları) 

2 

2. Tekniğe giriş (Tekniğine göre adımlama, eğilme, yaklaşma v.b.) 2 

3. Tutuşlar (Partnerinin doğru yerinden tutma, bağlama şekli, kavrama v.b.) 2 

4. Tekniğe göre partneri kaldırma veya çevirme (Kaldırma açısı ve ekonomiklik veya 

çevirme açıları v.b.) 

2 

5. Tekniği sonlandırma (Tekniğin bitiminde tutuşlar, gövdenin, ayakların, ellerin ve 

başın pozisyonları) 

2 

6. Tekniğinin uygulanmasında; akıcılık, rahatlık ve estetiklik 10 

Toplam  20 

 

 

 

 

 

GÜREŞ 
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GÜREŞ UYGULAMA SINAVI TEKNİKLERİ 

Ayakta yapılan oyunlar 

1 Kol çekerek 
Topuğa Dalma 
(Yere 
İndirerek) 

2 Dana bağı 3 Kafakol 4 Tek kol 5 Tek dalma 
(Yere 
indirerek) 

6 Çipe 7 Koltukaltı 
Geçip Yere 
İndirme 

8 Tek Salto 9 Çift Salto 10 Çift dalıp içi 
bulma 

11 Kol çekerek 
çift dalma 

12 Tek iç 
dalıştan 
çiftleyerek 
indirme 

13 Ayak kündesi 14 Kol çekerek 
çift dalma 

15 Çift dalma 
(Yere 
İndirerek) 

16 Tek Dalmadan 
Bacak 
Bastırma 

17 Suplex 18 Kol Çekerek 
arkaya geçme 

19 Ayak kündesi 20 Boyunduruk 
çekerek arkaya 
geçme 

21 Belden dana 
bağı 

22 Ayakta bohça 

Savunmalar 

1 Tek Dalma 
Savunması 

2 Tek Kol 
Savunması 

3 Suplex 
savunması 

4 Çift Salto 
Savunması 

5 Tek Salto 
savunması 

6 Çift Dalma 
Savunması 

 

Yerde Yapılan Oyunları 

1 Çırpma 2 Kilit 3 Kütük 
yuvarlama 

4 Bohçalama 5 Boyunduruk-
tan arkaya 
geçme 

6 Kol bağlayarak 
ayakla çırpma 

7 Yayarak 
burguya 
geçme 

8 Sarma kle 9 Tek Sarma 10 Bel Kündesi 

11 Oturak 
Kündesi 

12 Kravat 13 Çift Sarma 14 Piolet  15 Japon sarması 

16 Şark kündesi 17 Ters paça  

Yer Oyunları Savunması 

1 Çırpma 
Savunması 

2 Çift Sarma 
Savunması 

3 Oturak 
Kündesi 
Savunması 

4 Bel Kündesi 
Savunması 

5 Boyunduruk 
Savunması 

6 Tek Sarma 
Savunması 

7  

Kombine Oyunlar 
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HENTBOL BRANŞ PARKURU 

HENTBOL 
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Uluslararası hentbol kurallarının geçerli olacağı parkurda adaylara tek hak verilecek ve bu derece 
değerlendirmeye alınacaktır. Erkek adaylar 3 numara, kadın adaylar 2 numara toplarla parkuru 
gerçekleştireceklerdir. Hentbol parkuru dört istasyondan oluşmaktadır. Her adayın bir hakkı olacaktır. 

 

1. İSTASYON: Adaylar ellerindeki hentbol topu ile fotosel kapıları arasından kurallara uygun bir şekilde 
topu sürerek süreyi başlatırlar. Dizili olan slalom çubukları arasından top sürmeye devam ederek 
geçerler. Bu sırada çubuklara elle temas edilmez, çubuklardan herhangi birini düşüren aday düşürmüş 
olduğu çubuğu düzeltir ve düşürdüğü yerden harekete devam eder.  Aday, altıncı slalom çubuğundan 
sonra karşıya düz olarak top sürmeye devam eder.  

 

2. İSTASYON: Aday, duvardan erkek adaylar için 5 m, kadın adaylar için 4 m uzaklıktaki engelin önünden 
elindeki topla duvardaki belirlenmiş bölgeye (1 m x 2 m) toplam üç tane isabetli temel pas yapar. 
İstasyonda görevli öğretim elemanı tarafından kurala uygun paslar sayılacaktır. Adayın kurallara aykırı 
paslaşmaları sayılmayacaktır. Topun tutulamadığı veya elden kaçırıldığı durumda adayın kendisi 
topunu alıp istasyona kaldığı yerden devam edecektir. Paslar temel pas olarak kullanılacaktır. Baş üstü, 
plase ya da iki elle yapılan paslar geçersiz sayılacaktır. Pas esnasında ayak engeli geçerse pas 
tekrarlanacaktır. Üç isabetli pası tamamlayan aday topu, A noktasındaki kasaya bırakıp, üçüncü 
istasyondaki B noktasında bulunan top kasasına koşar. 

 

3. İSTASYON: B noktasındaki toplarla erkek adaylar için 9 m, kadın adaylar için 8 m’de bulunan engelin 
gerisinden sıçrayarak, 6 m’de bulunan perdelerin üzerinden (kadın adaylar 1,60 m, erkek adaylar 1,80 
m) kalenin sağ ve sol üst köşesindeki belirlenmiş bölgelere (50 x 50 cm) birer isabetli sıçrayarak atış 
yapıp erkek adaylar için 9 m, kadın adaylar için 8 m’de bulunan engelin diğer tarafına ayaklarıyla temas 
ederler. Adaylar gerekli isabetleri sağlayana kadar, top kasasında bulunan 4 topu kullanırlar. Dört top 
kullanıldığı halde isabet sağlanamazsa, dördüncü istasyona geçerler. 

 

4. İSTASYON: Adaylar, kullandıkları ellerine ya da isteklerine göre (sağ elliler sol kanattan, sol elliler sağ 
kanattan), kalenin belirlenmiş uzak köşesine (1m x 2 m) kale çizgisinin gerisinden sıçrayarak çizgiye 
basmadan bir adet isabetli kanat atışı yaparlar. Atışı yaptıktan sonra kale sahası içine girerler. Adaylar 
gerekli isabeti sağlayana kadar, top kasasında bulunan 2 topu kullanırlar. İki top kullanıldığı halde 
isabet sağlanamazsa bile orta sahadaki fotosel kapısından geçerek parkuru tamamlarlar. 

 

DEĞERLENDİRME: Parkur süresi esas alınacaktır. 
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1. Aday, Sınav esnasında Beyaz Judogi ( Beyaz Judo elbisesi ) ile hazır bulunmak zorundadır. Bu 
malzemeler yanında olmayan sporcular sınava alınmayacaktır. 

2. Aday, Sınav esnasında Kyu (kuşak) kimlik kartını getirmek zorundadır. 

3. Sınava katılan adaylar kendi aralarında Uke (Eş) seçimi yapabilirler. Eşini seçemeyen aday, sınav 
komisyonu tarafından görevlendirilen Eşle teknikleri uygular. 

4. Her bir aday, Ukemi Wazalar (Düşüş Teknikleri) uygulamalı gösterecek. 

5. Her adaya Judo Teknik Terimlerinde 4 adet sorulacak. 

6. Her adaya Tachi waza (Ayakta) ve Ne waza (Yerde) olmak üzere toplam 10 tane tekniği uygulatılacaktır. 
Bunlar; 

Tachi waza (Ayakta Yapılan)  : 4 adet uygulanacak toplam 40 puan. 

Osai Komi Waza (Tutuş Teknikleri) : 2 Adet uygulanacak toplam 20 puan. 

Shime Waza (Boğuş Teknikleri)  : 2 Adet Uygulanacak toplam 20 puan. 

Kansetsu Waza (Kırış Teknikleri) : 2 Adet Uygulanacak Toplam 20 Puan. 

 

Teknikler aday tarafından kura çekilerek belirlenecektir. 

 

7. Teknik komite bu 10 tekniğin her birini 10 puan üzerinden değerlendirecektir. 

8. Puanlama, Jüri üyeleri tarafından verilen en yüksek ve en düşük puanlar çıkarıldıktan sonra diğer jüri 
üyelerinin puan ortalaması alınarak ilan edilir. 

9. İsteyen adaya sınavı esnasında, teknik uygulamada ikinci bir hak verilir. 

 

Dikkat: JUDO uygulama sınavı, sınav programında belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecektir. Sınav 

süresince, gelmeyen aday hakkını kaybedecektir. 

 

TEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK GÖZLEM KRİTERLERİ 

 Gözlem Kriterleri Puan Değeri 

1. kumikata(Tutuş),(Eşi doğru yerinden tutma ve kavrama şekli v.b.) 2 

2. Kuzuhi ( Çekiş ) 2 

3. Taisabaki (Dönüş), (Tekniğine göre adımlama, eğilme, yaklaşma v.b.) 2 

4. Tusukuri (Temas) 2 

5. Gake (Atış),(Tekniğin bitiminde tutuşlar, gövdenin, ayakların, ellerin ve başın 

pozisyonları) 

2 

Toplam 10 

  

JUDO 
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1. BÖLÜM: Aday 0 döndürme açısı ve 70 hıza ayarlı masa tenisi robotundan belirlenen sıra ile gelen 
toplam 25 topa masanın FOREHAND (FH) ve BACKHAND (BH) bölgelerine (köşe) belirlenmiş olan 
alanlara istenen vuruş tekniğini yaparak tamamlar. Bu vuruşun geçerli olabilmesi için;  

a. Masa tenisi robotundan sıra ile Bir top FH bölgesine sonraki top BH bölgesine gelecek biçimde 
gönderilecektir.  

b. Aday masa tenisi robotundan yukarıda belirlenen sıra ile atılacak olan topu masanın ilk FH 
bölgesinde belirlenmiş alana, sonra gelecek olan topu BH bölgesinde belirlenmiş alana isabet ettirerek 
teknik vuruşu yapacaktır. Adayın daha sonra TOPU bu sırada devam edecek olan belirlenmiş alana isabetli 
bir biçimde göndermesi istenecektir. 

c. Aday masa tenisi robotundan yukarıda belirlenen sıra ile atılacak olan top masanın hangi köşesine 
atılmışsa topu karşılamak için “sadece o bölgedeki vuruş stiline uygun vuruşu” gerçekleştirmek zorundadır 
(top robottan FH bölgesine geldi ise FH teknik ile vurulacak, BH bölgesine geldi ise BH teknik ile topa 
vurulacaktır. Belirtilen bölgelerde yapılacak farklı vuruş tekniği hata kabul edilecektir. 

d. Masa tenisi robotu sınav için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra hata vermedikçe ayarlama veya 
düzeltme yapılmayacaktır.  

e. Robottan kaynaklanan topun dışarı gitmesi masanın kenarına değip geçmesi gibi uygun olmayan 
top elişlerinde aday “sınavı bırakmadan- kesmeden ” kendisine atılacak olan toplam top sayısı yerine 
fazladan atılacak top ile telafi edilecek, adaya gerekli sözlü uyarılar sınav sırasında verilecektir.  Aday 
kendisine atılacak top sayısına erişene kadar (top sayımı bitene kadar)  sınava ara-kesintiye uğratmadan 
devam edecektir.  

f. Robottan kaynaklanan yukarıda belirtilen düzeyde olmayan robottan kaynaklanan topların sürekli 
dışarı çıkması ya da bölgeler ulaşmaması gibi  “çoklu hata” durumunda komisyon sınavı durdurma, tekrar 
kaldığı yerden başlatma ya da sınavı tekrar ettirme yetkisine “komisyon kararı” ile sahiptir. Her top değeri 
2 puan olacak toplam 40 puan alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASA TENİSİ 
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2. BÖLÜM: Aday bu bölümde aşağıda sırası ile verilen teknikleri uygulayacaktır. Her bölümde istenen 
hareketi istenen teknikte yapması beklenecek ve aşağıda verilen puanlar üzerinden 
değerlendirilecektir. Aday tüm vuruşları belirtilen teknik özelliklere dayalı yaparak komisyon üyeleri 
tarafından değerlendirilecektir.  

a. Servis atışı 5 adet top kullanılarak aday istediği biçimde ve istediği yere farklı türde servis atışı 
yapacak; servis atış tekniği=2,5p-atılan yerin zorluk düzeyi=2,5p-topun dönme hızı=2,5p-topun açısı=2,5p 
göre puan alacaktır. Toplam 10 puan  

b. Masa tenisi robotundan sıra ile bir top FH bölgesine sonraki top BH bölgesine gelecek biçimde 
gönderilecektir. Gelen topa aday topun geliş sırasına göre  (hangi köşeye top geldi ise o köşeye özgü vuruş 
tekniğini kullanacaktır) sıra ile FH spin ve BH spin vuruşu yapacaktır. Her bir vuruşta adayın spin yaparak 
topa vuruş tekniğine bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Topun istenen noktaya isabeti dikkate 
alınmayacaktır. FH SPİN vuruş tekniği 25 puan - BH SPİN vuruş tekniği 25 puan toplamda 50 puan olacaktır. 

 

 

 

 

Masa Tenisi Masasında Belirlenen İsabet Alan/Köşe Yerleri 

 

 

  

Forehand 

Backhan

d 

İsabet alanı 

İsabet alanı 
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Pumse ve Taekwon-do tekniklerine yönelik bir uygulama sınavı olacaktır. 

 

 

 

  

TAEKWON-DO 
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AÇIKLAMA: 

Tenis branşı sınavı, adayların tenis sahasının arka (10 vuruş) ve ön (15 vuruş) bölümünden top atıcı 
tarafından atılan tenis toplarını saha içerisindeki numaralandırılmış bölgelere hata yapmadan vuruş 
yapacaklardır.  

Tekler sahası 1,2,3 ve 4 puanlık bölümlere ayrılmıştır. Tekler sahası içerisine yapılan her başarılı vuruş 
için en fazla 4 puan ve test süresince 25 vuruştan en fazla 100 puan kazanılır. Test esnasında kazanılan 
toplam puan sayısı branş puanını belirler. Her adaya 2 (iki) deneme hakkı verilir. Adayların 2 denemeden 
kazandıkları en yüksek puan, tenis branş puanı olarak kayıt edilir. Test esnasında adaylara ısınmaları için 
ekstra atış yapmalarına izin verilmeyecek ve test deneme vuruşları yapılmadan başlayacaktır. Test 
bitiminde adaylar saha içerisine dağılan topları toplamak zorundadırlar. Kurallara uymayan adaylar 
diskalifiye edilecek ve branş puanları “0” sıfır verilecektir. Test sırasında standart tenis topu (müsabaka 
topu) kullanılacaktır. 

UYGULAMA: 

Adaylar tenis sahasının arka bölümünden (baseline), sırası ile bir forehand – bir 

backhand, toplam 10 vuruş yaparlar. 

- Oyuncuların yaptıkları vuruşlarda topun yere temas ettiği ilk noktaya göre 

puanlandırma yapılır. 

- Yapılan vuruşta ilk temas noktası file veya tekler sahası dışı ise vuruş 

başarısız sayılır, puan verilmez. 

- Oyuncuların yaptıkları vuruşlar tekler sahası içerisindeki 1.2.3 ve 4 puanlık 

bölgeye temas ederse (topun temas ettiği bölgeye karşılık gelen) puan kazanılır. 

- Test esnasında top atıcı tarafından yapılan hatalı vuruşlar tekrarlanır. 

- Bu testten alınabilecek en yüksek puan 10 vuruş X 4 puan = 40 puandır. 

 

             

 

Tenis sahasının T bölgesinden (servis karelerinin birleşim noktası) sırası ile bir 

forehand vole, bir backhand vole ve bir smaç, toplam 15 vole vuruşu yaparlar. 

- Oyuncuların yaptıkları vuruşlarda topun yere temas ettiği ilk noktaya göre 

puanlandırma yapılır. 

- Yapılan vuruşta ilk temas noktası file veya tekler sahası dışı ise vuruş 

başarısız sayılır, puan verilmez. 

- Oyuncuların yaptıkları vuruşlar tekler sahası içerisindeki 1.2.3 ve 4 puanlık 

bölgeye temas ederse (topun temas ettiği bölgeye karşılık gelen) puan kazanılır. 

- Test esnasında top atıcı tarafından yapılan hatalı vuruşlar tekrarlanır. 

- Bu testten alınabilecek en yüksek puan 15 vuruş X 4 puan = 60 puandır. 

 

 

 

TENİS 
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DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

Arka Alan Vuruşları Testi 

Vuruş Skor 

1 Forehand   

2 Backhand   

3 Forehand  

4 Backhand  

5 Forehand  

6 Backhand  

7 Forehand  

8 Backhand  

9 Forehand  

10 Backhand  

Arka Alan Vuruşları  

Toplam Puanı 

 

 
 

Vole Vuruşları Testi 

Vuruş Skor 

1 Forehand vole  

2 Backhand vole  

3 Smaç  

4 Forehand vole  

5 Backhand vole  

6 Smaç  

7 Forehand vole  

8 Backhand vole  

9 Smaç  

10 Forehand vole  

11 Backhand vole  

12 Smaç  

13 Forehand vole  

14 Backhand vole  

15 Smaç  

Vole Vuruşları  

Toplam puan 

 

   

 

Toplam Uygulama Sınav Puanı 
 

  

 

TENİS SAHASI TEST ÖLÇÜLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 1 adayın 1 deneme yapabilmesi için en fazla test süresi 3 dk. olarak belirlenmiştir. Bu süre 
içerisinde testi tamamlayamayan aday testten başarısız sayılır ve “0” sıfır branş puanı verilir. Tenis beceri 
testi, Hitit üniversitesi spor salonunda yapılacaktır, test öncesinde adaylara ısınmaları için ekstra vuruş 
yaptırılmayacak ve ek süre verilmeyecektir.  
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VOLEYBOL 
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1. İSTASYON: VOLEYBOL OYUN ALANINDA HEDEF BÖLGEYE SERVİS ATIŞI 

Açıklamalar: Aday voleybol oyun alanında belirlenen bölgelere servis atışı gerçekleştirir. 

 Sınavda her aday 3 servis atışı yapacaktır. 

 Aday servis bölgesinin istenilen yerinden servis atışı gerçekleştirir.  

 Adayların sınava başlamadan önce 1 adet deneme amaçlı servis atışı yapma hakları vardır. 

Adaylar bu deneme servis atışından puan alamazlar. 

 Her serviste top, file üzerinden karşı sahaya gönderilmek zorundadır. 

 Deneme amaçlı servis atışını tamamlayan aday, sınav uygulamasına başlaması bildirildikten 

sonra en geç 8 saniye içinde sınav amaçlı servis atışını gerçekleştirmek zorundadır. 

 İkinci ve üçüncü servis atışları, bir önceki servis tamamlandıktan sonra en geç 8 saniye içinde 

yapılmak zorundadır. 

 Belirlenen süre içinde servis atışını gerçekleştirmeyen adayın o hakkı kaybolur. 

 Servis atışları, kurallara uygun şekilde üstten servis olarak, (tenis, smaç, jump float vb. servisler) 

avuç içi vuruş ile (yumruk ile vuruşlar kabul edilmez) yapılmak zorundadır. 

 Adaylar alttan servis atamazlar. Alttan atılan servisler geçersiz sayılır ve adaylara yeniden servis 

atış hakkı verilmez. 

 Servisler sırasıyla 1. Servis 1 numaralı bölgeye, 2. Servis 5 numaralı bölgeye ve 3. Servis ise 3 

numaralı bölgeye atılmak zorundadır. 

 Adaylar 1 ve 5 numaralı hedef alanlara isabet eden her bir servisten 5 ve teknik 

değerlendirmeden 5 ar puan olmak üzere toplamda 20 puan alırlar.  

 Hedef alanlara isabet eden tek bir ‘’smaç servisten’’ adaylar 20 tam puan alırlar. 

 Smaç servis atmak isteyen adaylar bu kararlarını sınavdan önce sınav jüri başkanına bildirmek 

zorundadırlar. 

 Smaç servis atmak istediklerini bildiren adaylar sadece smaç servis atışı yapabilecekler ve iki 

servis atışı hakları olacaktır. 

 Smaç servis atan adaylar herhangi bir sıralama olmaksızın voleybol sahası üzerinde belirlenen 

bölgelerden istedikleri yere servis atışını kullanabilirler. 

 Teknik ve güç bakımından smaç servis niteliği taşımayan, sadece havaya atılan topa sıçrayarak 

vurmak vb. şekilde atılan smaç servisler kabul edilmeyecektir. 

 Teknik bakımdan servis niteliği taşımayan, hedefe isabet ettirilemeyen, filede kalan, antene ve 

oyun alanı dışına atılan servisler geçersiz sayılır. Bu servisler tekrar ettirilmez, adaya yeni bir hak 

verilmez ve bu servis atışlarından puan alınamaz. 

 

2. İSTASYON: VOLEYBOL SAHASINDA FİLE ÜZERİNDEN HEDEF BÖLGEYE SMAÇ VURUŞU 

Açıklamalar: Aday, havaya kendi attığı topa file (erkekler için 2,43 m, bayanlar için 2,24 m) üzerinden 
karşı sahada belirlenmiş alanlara smaç vuruşu gerçekleştirir. 

 Sınavda her aday 3 smaç vuruşu yapacaktır. 

 Adayların sınava başlamadan önce 1 adet deneme amaçlı smaç vuruşu yapma hakları vardır. 

Adaylar bu deneme smaç vuruşundan puan alamazlar. 
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 Deneme smaç vuruşunu tamamlayan aday, sınav uygulamasına başlaması bildirildikten sonra en 

geç 8 saniye içinde sınav amaçlı smaç vuruşunu gerçekleştirmek zorundadır. 

 İkinci ve üçüncü smaç vuruşları, bir önceki smaç vuruşu tamamlandıktan sonra en geç 8 saniye 

içinde yapılmak zorundadır. 

 Belirlenen süre içinde smaç hareketini gerçekleştirmeyen adayın o hakkı kaybolur. 

 Smaç vuruşları kurallara uygun olarak yapılmak zorundadır (doğru bölgeden topu atış, adımlama 

tekniği ve sıçrama). 

 Smaç vuruşu net vuruşlar şeklinde yapılmalıdır. Smaç vuruşu esnasında yapılabilecek plase 

vuruşlar sayılmayacaktır.  

 Adaylar 1. smaç vuruşunu 4 numaralı bölgeden karşı sahanın 5 numaralı bölgesine, 2. Smaç 

vuruşunu 3 numaralı bölgeden karşı sahanın 1 numaralı bölgesine, 3. Smaç vuruşunu ise 1 

numaralı bölgeden 3 metre çizgisinin gerisinden arka hat hücumu şeklinde karşı sahanın 5 

numaralı bölgesine gerçekleştirmek zorundadırlar. 

 Adaylar 4 numaralı bölgeden ve 1 numaralı bölgeden yapacakları smaç vuruşları için harekete 

oyun alanını sınırlayan kenar çizgilerin dışından başlayacaklardır. 3 numaradan vurulacak smaç 

için böyle bir durum söz konusu değildir. 

 Adaylar 4 den ve 3 den yapacakları hedef alanlara isabet eden her bir smaç vuruşu için 5 er 

puan, 1 numaradan (geri hat hücumu) yapacakları smaç vuruşu için 10 puan ve teknik 

değerlendirmeden 10 puan olmak üzere toplamda 30 puan alırlar.  

 Teknik ve güç bakımından smaç niteliği taşımayan, sadece havaya atılan topa sıçrayarak vurmak 

vb. şekilde gerçekleştirilen smaç vuruşları ve plaseler kabul edilmeyecektir. 

 Smaç niteliği taşımayan, hedefe vurulamayan, filede kalan, antene ve oyun alanı dışına vurulan 

smaç vuruşları geçersiz sayılır. Bu smaç vuruşları tekrar ettirilmez, adaya yeni bir hak verilmez ve 

bu smaç vuruşlarından puan alınamaz. 

 

3. İSTASYON: ENGEL ALTINDAN GEÇEREK SAĞDA VE SOLDA PARMAK PAS ÇALIŞMASI 

Açıklamalar: Aday 4 m genişliğinde 5 m uzunluğundaki alan içerisinde, yerden erkekler 243 cm, 
kadınlar 224 cm yüksekte gerili engelin altından sağa ve sola geçerek engelin üzerinden geçirdiği topla 5 
adet sağ 5 adet sol tarafta parmak pas çalışması yapar.  

 Sınav uygulamasına başlaması bildirilen aday en geç 8 saniye içinde sınavına başlamak 

zorundadır. 

 Aday topu havaya kendi atarak sınavına başlayacaktır. 

 Sayma işlemi adayın ikinci kez pas yapmasıyla başlar. Sınava başlamak için yapılan ilk paslar 

sayılmaz. 

 Parmak pas, çift el ile kurallara uygun olarak yapılmalıdır.  

 Aday tek seferde (tek pas yaparak) engelin altından sağa ya da sola geçmek zorundadır.  

 Çene hizasının altında, tek elle ve topu uzun süre tutarak kural dışı yapılan parmak paslar 

sayılmayacak ve puan değeri kazanmayacaktır. Ancak bu durumda adaylara sınav 

bıraktırılmayacak, sınavlarını kendileri bitirdiklerinde hatalı pasları toplam pas puanından 

çıkartılacaktır. 
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 Parmak pasın belirli bir sayısında top kontrolünün kaybı ile topun tutulması, topun düşürülmesi 

ya da yerde belirtilen sınırların dışında parmak pas yapılması durumunda adayın sınavı ve sayma 

işlemi sonlandırılacak ve aday yaptığı isabetli pas sayısının değeri kadar puan alacaktır. 

 Adaylar her başarılı parmak pas için 2’şer puan ve teknik değerlendirmeden de 5 puan olmak 

üzere toplamda 10 x 2 + 5 = 25 puan alacaklardır. 

 

4. İSTASYON: ENGEL ALTINDAN GEÇEREK SAĞDA VE SOLDA MANŞET PAS ÇALIŞMASI 

Açıklamalar: Aday 4 m genişliğinde 5 m uzunluğundaki alan içerisinde, yerden erkekler 243 cm, 
kadınlar 224cm yüksekte gerili engelin altından sağa ve sola geçerek engelin üzerinden geçirdiği topla 5 
adet sağ 5 adet sol tarafta manşet pas çalışması yapar. 

 Sınav uygulamasına başlaması bildirilen aday en geç 8 saniye içinde sınavına başlamak 

zorundadır 

 Aday topu havaya kendi atarak sınavına başlayacaktır. 

 Sayma işlemi ilk manşet vuruşuyla başlayacaktır. 

 Manşet pas, çift kol ile kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.  

 Aday tek seferde engelin altından sağa ya da sola geçmek zorundadır.  

 Bükülü kolla, tek kolla, ellerin üzeriyle ve kural dışı yapılan manşet paslar sayılmayacak ve puan 

değeri kazanmayacaktır. Ancak bu durumda adaylara sınav bıraktırılmayacak, sınavlarını 

kendileri bitirdiklerinde hatalı pasları toplam pas puanından çıkartılacaktır 

 Manşet pasın belirli bir sayısında top kontrolünün kaybı ile topun tutulması, topun düşürülmesi, 

topun engele değmesi ya da yerde belirlenen sınırların dışında manşet pas yapılması durumunda 

adayın sınavı ve sayma işlemi sonlandırılacak ve aday yaptığı vuruş sayısının değeri kadar puan 

alacaktır. 

 Adaylar her başarılı manşet pas için 2’şer puan ve teknik değerlendirmeden de 5 puan olmak 

üzere toplamda 10 x 2 + 5 = 25 puan alacaklardır. 

 

Adaylar istasyonları bitirdikleri andan itibaren 8 saniye içinde sonraki istasyon için hazır olmak 
zorundadırlar. 

İstasyona başlaması belirtilen aday en geç 8 saniye içinde sınavına başlamak zorundadır. 

Voleybol beceri sınavından toplamda 50 (elli) puan alamayan adaylar sıralamaya giremezler. 

 

 

 

 

 


