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Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu 

işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan 

daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda 

ahlâklısını severim. 
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Sevgili Gençler, 
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor kültürü oluşturmak, ulusal ve evrensel spor bilinci 

geliştirmek, sporun birey ve toplum için önemini kavratmak gibi birçok görevi yüklenerek, her geçen gün 

kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel 

yetenek sınavlarına yönelik hazırlanan bu kitapçık, siz adaylara sınavın tüm aşamalarında yol göstermeyi 

hedeflemektedir 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları toplumlara dinamik, öncü eleman yetiştiren kurumlardır. 

Bir anlamda, toplumlara yeni alışkanlıklar edindiren, sosyal yaşamı düzenleyen, gençliği yeteneklerine 

göre şekillendiren nitelikli elemanları yetiştirirler. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum 

düzeyde geliştirerek,  çağdaş bilgi,  beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,  bu özelliklere bağlı 

olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna 

katkıda bulunan siz gençleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

 Sevgili Adaylar; sizler, ülkemizin spor biliminin gelişiminin alt yapısını oluşturmaya adaysınız. 

Katılacak olduğunuz sınavı sadece bir üniversiteye giriş sınavı olarak değil, böyle bir görevin 

sorumluluğunu almak olarak da değerlendirin. Misyon ve vizyon sahibi bir gençlik, bir ülkenin geleceğidir. 

Sizlerde var olduğuna inandığımız ve sizleri bu başlangıç çizgisine taşıyan bu vizyon, Gaziantep 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda şekillenecek ve sizlerle ülkemizin her köşesinde yer 

bulacaktır.  

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarında, fırsat eşitliğine dayanarak, adil ve 

objektif olarak adaylar birbirleriyle yarışmakta, bu yönde gerekli hassasiyet ve özen gösterilmektedir. 

Beden Eğitimi ve Sporun temel felsefesi olan sevgi, barış ve hoşgörüden yola çıkarak, ülkemizin tanıtımı, 

kültür değerlerimizin uluslararası boyutlara taşınması gibi gerçekleştirmeye talip olduğunuz zor görevleri 

başarıyla yapacağınıza olan inancımla sizlere başarılar diliyorum.  

Bütün çalışma arkadaşlarım adına sizlerin başarıları ile Üniversitemizi aydınlık ve çağdaş geleceğe 
birlikte taşımaya hoş geldiniz diyorum 

   
Sevgilerimle…   

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN 
 Rektör 
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Değerli Adaylar, 
Gaziantep Üniversitesi ülkemizin parlayan bir yıldızı olarak, sürekli kendini yenileyen, iyi yetişmiş, nitelikli, 

farklılıklarını sergilemekten çekinmeyen bireylerden meydana gelen bir nesil yetiştirmenin gururunu yaşayan genç ve 

dinamik bir kurum olarak her geçen gün hızla büyüyüp gelişmektedir. 

1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında hayatına başlayan yüksekokulumuzda, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri bulunmaktadır. Beden eğitimi ve spor 

yüksekokulumuza toplamda 210 öğrenci alınacak olup bu kontenjanların; 50’si Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümü, 80’i Antrenörlük Eğitimi bölümü ve 80’ni de Spor Yöneticiliği bölümü olacak şekilde düzenlenmiştir.  Halen 

5 programda eğitim öğretimini sürdüren yüksekokulumuz gerek kadromuza yeni katılan öğretim elemanları gerekse 

de alt yapıdaki iyileştirmeler ile kısa sürede Spor Bilimleri Fakültesine dönüşerek eğitim öğretimine devam etmek için 

gelişimini sürdürmeyi planlamaktadır. 

Spor alanında iyi eğitilmiş, deneyimli ve nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç değişik boyutları ile devam 

etmektedir. Gaziantep Üniversitesi, sahip olduğu akademik kadro, tesis ve eğitim-öğretim ekipmanları ve verdiği 

mezunları ile kendisini kanıtlamış, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN ve Üniversite yönetiminin 

desteği ile gelişmesine devam etmektedir. 

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak, Cumhuriyetin kazanımlarını özümsemiş, 

ülkesini seven bireyler yetiştirme amacının yanı sıra; bir yüksek öğretim kurumundan beklenen tüm işlevleri yerine 

getirerek sizlere en güncel olanakları gecikmeden sağlama çabamız artarak sürmektedir. 

Değerli adaylar; Sınav kılavuzu ve eklerinde ayrıntılarını bulacağınız, 2016 yılı Özel Yetenek Giriş Sınavı 

Programında, parmak izi tanıma sistemi getirilmiş, kamera ve elektronik sistemlerle ölçülen ve özel bir yazılımla 

sınav hesaplama programı, üst düzey güvenlik tedbirleri alınarak en hassas ve objektif değerlendirmeyi yapmak üzere 

uzmanlarımızca hazırlanmıştır. 

Sınavlarda başarılı olabilmeniz için kitapçığı dikkatle okumanızı tavsiye eder, şahsım ve Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulu tüm akademik ve idari personeli adına hepinize başarılar diler, en içten sevgilerimi sunarım. 

 
Doç. Dr. Mürsel BİÇER 

Yüksek Okul Müdürü  
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1.GENEL BİLGİLER 
 

1.2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bakanlar Kurulunun 04.09.1997 ve Üniversitemiz Senatosu 05.09.1997 tarih ve sayılı 

olurları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuştur.  

1997–1998 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alınarak Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Üniversitemiz Senatosu 01.05.2008 tarih ve 9 no’lu toplantı numaralı oluru ile Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

14.06.2008 Yürütme Kurulu onayı ile açılmıştır. Yine, 18.02.2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu 

Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca I. ve II. öğretim olmak üzere Spor Yöneticiliği 

Bölümü açılmıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü 2010–2011 eğitim öğretim yılında özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.  

Yüksekokulumuzda tüm bölüm ve programlar için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı 

yapılmakta olup Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine 50, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 80, 

Spor Yöneticiliği Bölümüne 80 olmak üzere toplam 210 öğrenci alınmaktadır. Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

öğretmenlik hakkını elde etmektedirler. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği mezunları sporla 

ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında antrenörlük ve sportif eğitim uzmanlığı yapabildikleri 

gibi, Formasyon sertifika programına katıldıkları takdirde öğretmenlik atamasına hak 

kazanabilmektedirler.  

Rektörlüğe bağlı diğer fakülte ve yüksekokulların derslerinin yürütülmesi için ayrıca 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Servis Dersleri Bölümü) bulunmakta olup bu derslerin 

yürütülmesi yüksekokul bünyesinde gerçekleşmektedir.  

Yüksekokulumuz, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde, şehir merkezine 7 km. uzaklıkta 

bulunan Üniversitemiz kampüsü içinde yer almaktadır.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetimi 

Doç.Dr. Mürsel BİÇER  Müdür 

Doç.Dr.Uğur ABAKAY   Müdür Yardımcısı 

Okt.Adnan M. BAGÇECİ  Müdür Yardımcısı 

Sait ÖZASLAN   Yüksekokul Sekreteri 
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2. ÖZEL YETENEK SINAV BİLGİLERİ 

2.1. Amaç ve Kapsam 

Bu kılavuz, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Özel 

Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde 

kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanış, planlama ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır. 

Kılavuzun hazırlanmasında GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı “Sınav Yönergesi” esas 

alınmıştır. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, 

puanlama vb.) yapma hakkına sahiptir. 

2.1.2. Kurullar 

Sınav Üst Kurulu 
Prof.Dr. Ali GÜR     (Rektör Yardımcısı) 
Doç.Dr.Mürsel BİÇER   (Yüksekokul Müdürü) 
Doç.Dr.Uğur ABAKAY     (Y. Müdür Yardımcısı) 
Okt.Adnan M. BAGÇECİ     (Y. Müdür Yardımcısı) 
 
Sınav Yürütme Kurulu 
Doç.Dr.Mürsel BİÇER         
Doç.Dr.Uğur ABAKAY  
Okt.Adnan M. BAGÇECİ  
Doç.Dr.Önder DAĞLIOĞLU   
Yrd.Doç.Dr.Burak GÜRER 

2.2. Tanımlar 

Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Y.G.S-P: Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2016 Puanı  

O.Ö.B.P: Orta Öğretim Başarı Puanı 

O.B.P: Orta Öğretim Başarı Puanı  

Ö.Y.S.P: Özel Yetenek Sınav Puanı  

Ö.Y.S.P-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanı 

S.G.M: Spor Genel Müdürlüğü 

G.H.S.İ.M: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

B.E.S.Y.O: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

REKTÖRLÜK: Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü  
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2.3. Ön Kayıt Şartları 
Ön kayıt yaptıracak adaylar belgeleri ile birlikte 27 Haziran-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na ŞAHSEN TESLİM ETMELERİ ŞARTTIR. HER 
ADAY SINAVA GİRERKEN PARMAK İZİ İLE GİRECEĞİNDEN DOLAYI, ÖNKAYITTA 
PARMAK İZİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön 
kayıt başvurusu şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.  
 
2.3.1. Başvuru İçin Gerekli Şartlar 
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2.En az Lise mezunu olmak,  
3.Başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak. 
4.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunları 2016 
yılı YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 220.00 puan almış olmak, Milli adaylar için en 
az 150.00 puan almış olmak, Engelli adaylar için en az 100.00 puan almış olmak şartı aranır. 
 

2.3.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
1-  Adayın 2016 yılına ait YGS sonuç belgesi.  
2- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP 
(Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir). Kesin kayıt 
esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle ilgili tutarsızlık 
veya sahtecilik olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni işlem yapılacaktır.  
(Açık lisede okuyan, Tek dersten veya birkaç dersten dolayı mezun olamayanlar başvuru yapamazlar.)  
 
3-  Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi. 
 
4- Ruhen ve Bedenen sağlıklı olduğunu belirten Sağlık Raporu.  
 
5- Dört adet vesikalık fotoğraf (4,5 X 6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve yeni 
çekilmiş) 
 
6- T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş 
fotokopisi.  
 
7-  Milli sporcuların A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti. (son beş yıl 
içerisinde alınmış ve ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) (K.K.T.C. ve yabancı 
uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir). 
 
8-  Spor geçmişi katkı puanı için adaylar ilgili belgelerini başvuru sırasında teslim edeceklerdir. 
 
Sınav Yöntemi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. ve 2.öğretim) ve 
Spor Yöneticiliği Bölümü (1. ve 2.öğretim) için tek aşamalı branş sınavları yapılacaktır. Her aday, başvuru sırasında 
belirteceği ilgili programın Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Judo, Yüzme, Atletizm, Cimnastik, Badminton ve 
Hokey spor branşlarından sadece birisinden özel yetenek sınavına girecektir. Elde edilen branş koordinasyon derecesi 
kontenjanı olan ilgili programda ve adayın tercih ettiği branşta geçerli sayılacaktır. 

 
Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Sınav Sonuç Belgesi, 

Nüfus cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi) belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine 
uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak kaydı 
yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.  
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2.3.3. Başvuru İşlemleri 

Adaylar ön kayıt başvurularını 27 Haziran-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Mesai saatleri 
içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na ŞAHSEN GELEREK 
EVRAKLARINI TESLİM ETMELERİ ŞARTTIR. HER ADAY SINAVA GİRERKEN 
PARMAK İZİ İLE GİRECEĞİNDEN DOLAYI, ÖNKAYITTA PARMAK İZİ ALINARAK 
FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILACAKTIR. 

2.3.4. Önemli Konular 

* Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında 
doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları 
geçerli olacaktır. 
* Branş Koordinasyon Testi sınavında adaylara iki hak verilecektir ve en iyi derecesi değerlendirmeye 

alınacaktır. Ancak teknik nedenlerden ötürü test skoru elde edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit 

edilen hatalardan ötürü Sınav Kurulu kararıyla adaya bir hak daha verilir. Test skorları adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama kararı adaya aittir.  

* Elektronik kronometre kullanılan branşlarda, Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik 

kronometre sisteminin durması gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından 

geçilmesi halinde sorun yaşanmayacaktır. Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi halinde 

elektronik kronometre durmayacak ve süre devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi 

sorumludur, fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi durdurmak zorundadır. 

* Her sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav kimlik kartları ile birlikte, 

nüfus cüzdanı veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. 

* Her aday sınava, kendisine verilen göğüs numarası ile katılmak zorundadır.  

* Adayların kılavuzda belirtilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları 

gereklidir. Her aday ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır. Sınav kurulunca uygun 

görülecek mazeretler nedeniyle aday, uygun görülen gün ve sırada sınava alınabilir. 

* Adayların, Sınav Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve 

yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 

* Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı 

takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. 

* Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

* Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, sınav kurulu, görevliler ve diğer 

adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav 

uygulama kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecektir. 
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2.4. Kontenjanlar   

 
2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı için Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bölüm ve Program kontenjanları tablodaki gibidir. 
 

BÖLÜMLER Erkek  Bayan Milli Toplam 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  22 14 14 (8 erkek, 6 bayan) 50 

Antrenörlük Eğitimi (1.Ö.) 18 10  12 (7 erkek, 5 bayan)* 40 
Antrenörlük Eğitimi (2.Ö.) 18 10 12 (7 erkek, 5 bayan) 40 
Spor Yöneticiliği (1. Ö.) 18 10 12 (7 erkek, 5 bayan) 40 
Spor Yöneticiliği (2. Ö.) 18 10 12 (7 erkek, 5 bayan) 40 

*Antrenörlük Eğitimi 1.öğretim programı Milli Kontenjanından 4 engelli (İşitme= 55-75 db arasında ve 
Görme=B3) (2 erkek, 2 bayan) kontenjanı ayrılmıştır.  

**Milli sporcu kontenjanları toplam kontenjan içerisindedir.  
 

Adaylar, seçtikleri branşın ilgili programda kontenjanı var ise tercih sırasını belirlemek koşuluyla 
başvurabilirler. Birden fazla programa başvuran adaylar, birden fazla programı kazandıkları takdirde kesin kayıt 
için ön kayıt sırasında belirttikleri tercih sırasına bakılacaktır. Ön kayıttan sonra hiç bir şekilde program ya da 
spor dalı değişikliği yapılamaz. 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan adaylar, lisans eğitimi sürecinde, girmiş oldukları spor 
dalında eğitim almak ve yasal süresi içinde başarılı olmak zorundadırlar. Sağlık nedenleri dâhil, ne 
sebeple olursa olsun öğrenim süresi içinde antrenörlük dalını değiştiremezler.  

 

Not:  
 
1.Bayan öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar erkek adaylar arasından, Erkek 
öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar bayan adaylar arasından özel yetenek sınavı 
yerleştirme puan sıralamasına göre tamamlanacaktır. 
 
2. Milli kontenjan dolmadığı takdirde bu kontenjan milli olmayan adaylar arasından özel yetenek sınavı 
yerleştirme puan sıralamasına göre doldurulacaktır. 

3. Bölüm/Program Branş kontenjanına yeterli aday seçilemediği takdirde Sınav Üst Kurulu kararı ile branş 
gözetmeksizin herhangi bir branştan değerlendirmeye alınan adaylar arasında YERLEŞTİRME PUANI en 
yüksek olan adaydan başlamak üzere eksik olan kontenjanda tamamlama yapılacaktır.  
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuruda bulunan 
Milli adaylar branş sınavı sonunda erkek ve bayan ayrı ayrı olmak üzere öncelikli olarak kendi aralarında 
değerlendirilirler. İlgili branştan elde ettikleri sıralamaya göre alınan özel yetenek sınav puanı sonucunda 
yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda milli kontenjandan asil olarak 
kazanan milli adaylar hangi branşta ise sınav üst kurulu kararı ile ilgili branş kontenjanından bu sayı düşülür. 
Milli kontenjandan sıralamaya giremeyen milli adaylar branş sınavı derecesi ile başvuruda bulundukları branşın 
kontenjanı içerisinde değerlendirmeye girerlerse ilgili branşın asil ve yedek listelerinde yer alabileceklerdir. 
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2.4.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Branşlar ve Kontenjanları 

I.Öğretim 
Branşlar Bay Bayan Toplam 

Futbol 9 2 11 
Basketbol 4 4 8 
Voleybol 4 5 9 
Hentbol 2 2 4 
Hokey 2 2 4 
Judo 4 2 6 
Atletizm 2  - 2 
Yüzme 2 2 4 
Badminton 1 1 2 

Toplam 30 20 50 
 
2.4.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branşlar ve Kontenjanları 

I.Öğretim   II.Öğretim 
Branşlar Bay Bayan Toplam   Branşlar Bay Bayan Toplam 
Futbol 9 2 11   Futbol 12 2 14 
Basketbol 4 4 8   Basketbol 5 5 10 
Voleybol 5 5 10   Voleybol 5 5 10 
Hokey 2 2 4   Hokey 3 3 6 
Judo 3 2 5         0 
Yüzme 2   2         0 

Toplam 25 15 40 
 

Toplam 25 15 40 

 

2.4.3. Spor Yöneticiliği Bölümü Branşlar ve Kontenjanları 

I.Öğretim   II.Öğretim 
Branşlar Bay Bayan Toplam   Branşlar Bay Bayan Toplam 
Futbol 5 1 6   Futbol 6 2 8 

Basketbol 3 2 5   Basketbol 3 2 5 

Voleybol 2 1 3   Voleybol 2 1 3 
Hentbol 3 2 5   Hentbol 3 2 5 
Hokey 3 2 5   Hokey 3 2 5 
Judo 3 2 5   Judo 3 2 5 
Cimnastik 2 2 4   Cimnastik 2 2 4 
Yüzme 1 1 2   Badminton 2 1 3 
Badminton 2 1 3   Yüzme 1 1 2 

Atletizm 1 1 2         0 
Toplam 25 15 40   Toplam 25 15 40 
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3. DEĞERLENDİRME VE SINAV ŞEKLİ 
 

Sınavlar, B.E.S.Y.O. Müdürlüğünün ilan ettiği tarih ve süreçler içinde yapılır. Adaylar ilan edilen 

sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde üzerinde aday numarası bulunan spor forması 

(kayıt sırasında verilecektir), spor çorabı ve spor ayakkabısından oluşan spor kıyafetleri ile hazır 

bulunacaklardır.  

27 Haziran-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak olan ön kayıtlar bittikten sonra branş 

sınavlarının yapılacağı gün ve saatler BESYO binasında ve web sayfasında ilan edilecektir. Sınavda 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri için Sınav Kurulu tarafından, başvuruda belirtilen her 

spor dalına özgü hazırlanan, BRANŞ KOORDİNASYON TESTİ yapılacaktır.  

Adayların Branş Koordinasyon Testi sınavına ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iş 

gününde saat 17:00’a kadar yapılır.  

Ayrıca sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz edebilirler, 

daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. 

3.1. Değerlendirme 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri için kontenjanı bulunan her spor dalı için 

ayrı ayrı Branş Koordinasyon Testi sınavı yapılacaktır. Bu testlerde adaylar yeteneklerine göre 

puan ve zamana karşı yarışırlar. Her adaya 2 şer hak verilecektir. Adayların parkuru deneme hakkı 

yoktur. İki hak sonunda en iyi dereceleri alınacaktır. Adayın Branş Koordinasyon Testinden elde 

ettiği en iyi derece / puan tercihte bulunduğu bütün bölüm ve programlar için geçerlidir. 

Adayların başvuru sırasında belirttikleri bölüm ve program tercihlerine göre yerleştirme 

yapılır. Eğer aday 1. tercihinde belirttiği bölümü veya programı kazanmış ise diğer bölüm 

veya programlar için değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bakımdan tercih sıralaması 

yaparken dikkatli olunması gerekmektedir. Aday en çok girmek istediği bölümü öncelikli tercihi 

yapmalıdır. 

Sınav sonunda bayanlar ve baylar ayrı ayrı olmak üzere, adayların parkuru tamamlama 

süreleri/puanları EN İYİ den EN KÖTÜ ye doğru sıralanır ve ilgili kontenjanın 3 katı adayın branş 

sıralamasında bulunduğu yere göre, aşağıdaki tabloda yer alan puanı alır ve bu puan “Özel 

Yetenek Sınavı” puanı olarak değerlendirilir. Özel yetenek sınav puanı Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 23.12.2010 tarih ve 2010.19.1137 sayılı karalı ile kabul edilen 2016 ÖSYS 

kılavuzunda belirtilen formüllerde yerine koyularak değerlendirilecektir. 
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3.1.1. Sınav Puanlama Tablosu 

Değerlendirmeye Alınacak Adayların Branş Sınavlarında Elde Ettikleri Sıralamaya 
Göre Alacakları Özel Yetenek Sınav Puanların Dağılımı 

Kontenjan 
Sayısı 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Özel 
Yetenek 

Sınav Puanı 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97.22 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94.45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  91.67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  88.89 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  86.11 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   83.33 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   80.56 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   77.78 

10 10 10 10 10 10 10 10 10    75.00 
11 11 11 11 11 11 11 11 11    72.22 
12 12 12 12 12 12 12 12 12    69.45 
13 13 13 13 13 13 13 13     66.67 
14 14 14 14 14 14 14 14     63.89 
15 15 15 15 15 15 15 15     61.11 
16 16 16 16 16 16 16      58.35 
17 17 17 17 17 17 17      55.56 
18 18 18 18 18 18 18      52.78 
19 19 19 19 19 19       50.00 
20 20 20 20 20 20       47.22 
21 21 21 21 21 21       44.45 
22 22 22 22 22        41.67 
23 23 23 23 23        38.89 
24 24 24 24 24        36.11 
25 25 25 25         33.34 
26 26 26 26         30.56 
27 27 27 27         27.78 
28 28 28          25.00 
29 29 29          22.22 
30 30 30          19.45 
31 31           16.67 
32 32           13.89 
33 33           11.11 
34            8.34 
35            5.56 
36            2.78 
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Özel Yetenek Sınavında her branş için ayrı kontenjan belirlenmiştir. Ve her branşta 

kontenjanın 3 katı aday değerlendirmeye alınacaktır.  

Örneğin, Futbol branşından öğretmenlik bölümüne 9 erkek alınacaktır. Dolayısıyla en iyi 

dereceye sahip 3x9=27 aday değerlendirmeye alınmaktadır. 27 aday arasında değerlendirme 

yapıldıktan sonra en yüksek yerleştirme puanına sahip olan 9 aday asil listeye girmektedir. Geriye 

kalan 18 aday yedek listede yer almaktadır.  

Kontenjanı dolmayan branşların ve asil listede yer alıp da kayıt yaptırmayan adayların 

yerine yedekler çağırılmaktadır. Yedek listeler bütün branşlarda yapılan değerlendirme sonrası asil 

kontenjanına giremeyen adaylardan oluşturulmaktadır ve yerleştirme puanına göre branşa 

bakılmaksızın sıralama yapılır.  

Dolayısıyla tüm branşlar arasında adaletli PUAN dağılımı olması açısından en yüksek 

kontenjanlı branş baz alınarak yukarıdaki özel yetenek sınav puanlama tablosu oluşturulmuştur. 
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3.2. Sınav Şekli 

3.2.1. Futbol Sınavı  

Futbol sınavı 4 istasyondan oluşacaktır; Top Sürme Testi, Penaltı Atışı Testi, Sol Ayak 
Minyatür Kale İsabet Testi ve Sağ Ayak Minyatür Kale İsabet Testi. 
1. İstasyon: Topla Slalom (Dripling) Testi  
Aday başlangıç noktasından çıktığı zaman kronometre çalışmaya başlar. Konulan çubuk huniler 
arasından resimdeki gibi ayağıyla top sürerek geçer, Başlama ile bitiş çizgisi arası 22 metredir. 
Giriş ile 1. huni arası 2 m., 13. huni ile top koyma alanı arası 2 metre, diğer huni aralıkları 1,5 
metredir. Aday belirlenen çizgiler dışına çıkıldığında veya işaret atlandığında hata noktasına 
dönülerek top sürmeye devam edecektir. Top sürme bir numaralı huninin sağından şekilde 
gösterildiği gibi başlar. 2, 3, 4 numaralı hunilerin arasından geçildikten sonra 5 ve 6 nolu hunilerin 
dışından düz geçilir. 7 nolu huninin çevresinden dönüldükten sonra 8, 9 nolu hunilerin arasından 
geçilip 10 ve 11 nolu hunilerin dışından düz devam edilip 12. ve 13. hunilerin arasından geçilip 
2x2 m2 alanın içerisine top bırakılır. (Top alanın dışına çıktığı takdirde görevli tarafından hata 
uyarısı verilir ve aday topu tekrar alanın içerisine koymak zorundadır.)  

2. İstasyon: Penaltı Atışı Testi 
Aday istasyona geldiğinde kasa içerisinde duran 2 adet toptan birini alarak işaretli olan penaltı 
noktasına diker ve kale kenarlarında yer alan 80 cm genişliğindeki boşluklardan istediği tarafa, 
herhangi bir ayağı ile atışını yapar. Attığı top boşluktan geçer ise 2.atışı yapmak için kasadan 
tekrar top alır. Eğer top boşluktan geçmez ise, Aday ceza olarak 5 metre önünde bulunan huninin 
etrafından dolaşarak tekrar vuruş noktasına gelir ve 2.atış için kasadan bir top alır ve yukarda 
belirtilen şekilde atış yapar, isabet sağlar ise hemen 3.istasyona geçer. Eğer 2.atışta da top 
boşluklardan herhangi birine girmez ise, Aday ceza olarak tekrar 5 metre önünde bulunan huninin 
etrafından dolaşarak 3.istasyona geçer. 

3. İstasyon: Sol Ayak Minyatür Kale İsabet Testi 
Aday istasyona geldiğinde kasa içerisinde duran 2 adet toptan birini alarak işaretli olan noktaya 
topu koyar ve sol ayağı ile atışını yaparak topu 10 metre uzaklıkta bulunan minyatür kaleye atar. 
Attığı top kaleye girer ise 2.atışı yapmak için kasadan tekrar top alır. Eğer top kaleye girmez ise, 
Aday ceza olarak 5 metre arkasında bulunan huninin etrafından dolaşarak tekrar vuruş noktasına 
gelir ve kasadaki 2.topu alarak işaretli olan noktaya topu koyar ve yine sol ayağı ile atışını yaparak 
topu minyatür kaleye atar. Attığı top kaleye girer ise 4.istasyona geçebilir. Eğer 2.atış kaleye 
girmez ise yine ceza olarak 5 metre arkasında bulunan huninin etrafından dolaşarak 4.istasyona 
geçmek zorundadır. 

 4. İstasyon: Sağ Ayak Minyatür Kale İsabet Testi 
Aday istasyona geldiğinde kasa içerisinde duran 2 adet toptan birini alarak işaretli olan noktaya 
topu koyar ve sağ ayağı ile atışını yaparak topu 10 metre uzaklıkta bulunan minyatür kaleye atar. 
Attığı top kaleye girer ise 2.atışı yapmak için kasadan tekrar top alır. Eğer top kaleye girmez ise, 
Aday ceza olarak 5 metre arkasında bulunan huninin etrafından dolaşarak tekrar vuruş noktasına 
gelir ve kasadaki 2.topu alarak işaretli olan noktaya topu koyar ve yine sağ ayağı ile atışını 
yaparak topu minyatür kaleye atar. Attığı top kaleye girer ise çıkış fotoseline gidebilir. Eğer 2.atış 
kaleye girmez ise ceza olarak 5 metre arkasında bulunan huninin etrafından dolaşarak çıkış 
fotoseline gitmek zorundadır. 
Not: Futbol parkurunda Bayanlarda 75.00 saniyenin, Erkeklerde 60.00 saniyenin üzerinde derece 
yapan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınmazlar 
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Önemli Not: Adaylar toplara vururken Top yere temas etmiş ve adayın vücudunun herhangi 
bir bölgesinin topa temas etmemiş olması gerekir. Hatalı vuruş yapıldığı takdirde istasyonda 
bulunan görevli tarafından hata olduğu sesli bir şekilde adaya söylenir ve hatalı vuruş isabet 
etse bile geçersiz sayılır ve aday ceza uygulamasına tabi tutulur. Aday parkurda iken 
görevlilerin ikazlarına uymak zorundadır.  
Futbol Parkuru Ölçüleri 
1.İstasyonda Başlama ile bitiş çizgisi arası 22 metredir. Giriş ile 1. huni arası 2metre, 13. huni ile 
top koyma alanı arası 2 metre, diğer huni aralıkları 1.5 metredir. 
1.istasyonda Topun bırakıldığı alanın merkezi ile 2.istasyondaki atış noktası (penaltı 
noktası)arası8 metredir. 
2.istasyon atış noktası ile 3.istasyon (sol ayak minyatür kale) atış noktası arası 15 metredir. 
3.istasyon atış noktası ile 4.istasoyon (sağ ayak minyatür kale) atış noktası 8 metredir. 
4.istasyon atış noktası ile çıkış noktası 10.5 metredir.  
Minyatür kalelerin ölçüleri genişlik içten içe 115 cm, yükseklik 80 cm’dir. 
Ceza hunileri ile atış noktaları arasındaki mesafeler 5’er metredir. 

 
Futbol Parkuru Şematik Gösterimi 
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3.2.2. Basketbol Sınavı 
 

İstasyon 1: Turnike Hareketi  
Aday top sürerek fotoselden çıkar. A engelinin etrafından sağ elle top sürerek dolaşır. B 

engeline top sürerek gider. B engelinin dışından topu sağ elle sürerek ve çembere atarak Bir adet 
başarılı “DÜZ”sağ turnike hareketini uygular.  

“C” engelinin etrafından sol elle top sürerek ve topu sol elle çembere atarak bir kere  “TERS” 
başarılı turnike hareketini (Ters turnikede aday; normal sol turnikeye girer. Son adımda havada bacak 
makas hareketini uygular ve topu sağ eli ile çember ya da çarpma levhasına atar) uygular.  

Eğer; aday sağ ya da sol turnikeden birisini smaçla bitirirse sonraki tüm turnike 
hareketlerini yapmadan 2 nolu istasyona gider. 

 Eğer Aday; 
Hata.1.: kurala uygun olarak yapılan turnike atış denemesi isabetli olmazsa aday ceza olarak 

ikinci tekrar turnikeyi uygular. 
Hata.2.:Aday kural hatası(adım hatası, topla yürüme gibi vs..) yaparsa “KURAL HATASI” 

uyarısını alır.Ceza tekrar turnikesini yapmadan önce diğer Potadaki 2 nolu daireye koşarak gider.İki 
ayağı ile dairenin  içine girer.Bir nolu  turnike istasyonuna döner gelir.Ceza turnikesini atar. 

Aday her turnike hareketinin başlangıcı için “A” engelinin etrafından dolaşmak zorundadır. 
Ceza uygulamaları birer defa ile sınırlıdır. 

Aday Turnike hareketi bittikten sonra aday top sürerek D noktasındaki kasaya topu 
sabitleyerek bırakır ve 2.istasyondaki E noktasına gider.  

İstasyon 2: Sıçrayarak şut hareketi  

Aday harf ile sıralanmış olan üç noktadaki topu yine sıra (E, F, G) ile alır. Aday topu yerden 
aldıktan sonra bantla belirlenmiş alandan, engelin tam üstünden aşırtarak Sıçrayarak şut atar. İsabet 
durumunda bir sonraki şut engeline geçerek harekete devam eder. Aday her sıçrayarak şut atışından 
sonra topun isabet kaydetmesini ya da topun çembere, fileye veya çarpma levhasına temas etmesini 
beklemek zorundadır.  

Hata.1.:Eğer; adayın her atış denemesi sonrasında top çembere ya da çarpma levhasına 
değer, fakat atış isabeti sağlanmazsa; orta sahadaki “3” nolu daireye ceza koşusu yapar. İki 
ayağı dairenin içine girer. Ardından Bir sonraki istasyona geçer. 

Hata.2.:Eğer; adayın her atış denemesi sonrasında atış isabeti sağlanmazsa ve top 
çembere ya da çarpma levhasına değmezse, ayrıca aday topun sayı olup olmamasını ya da 
çembere,fileye veya çarpma levhasına çarpmasını beklemeden erken bir sonraki şut engeline 
koşarsa; turnike istasyonundaki “1” nolu daireye ceza koşusu yapar. İki ayağı dairenin içine 
girer. Ardından Bir sonraki şut engeline hareket eder. 

İstasyon 3: Pota altı atış hareketi Aday “H” ve “J” engellerinden birer kez topu sıra ile alır. 
Engelden top alma sonrası bir pivot adımı ile, bir top sürme ve sonrasında tek zamanlı durma hareketi 
yapar. Pota altı atışını sıralı ve birer kez olmak kaydı ile yapar. Her atış potalı (topun önce potaya 
çarpması sonra çembere girme ) biçiminde olmak zorundadır.  

Hata.1.: Eğer; aday her atış denemesi sonrasında atış başarılı olmazsa ya da atış 
sırasında kural hatası yaparsa; bir sonraki atıştan önce “3” nolu daireye ceza koşusu yapar. İki 
ayağı dairenin içine girer. Ardından bir sonraki pota altı atış engeline hareket eder.  

Eğer; aday “H” ve “J” engellerinden aldığı top ve ardından tek zamanlı durma hareketi 
sonrası smaç yaparsa sonraki pota altı atışlarını yapmadan 4 nolu istasyona gider. Ceza koşusu 
her deneme için birer adetle sınırlıdır.  
 
İstasyon 4: Top sürerek ve tenis topunu havada atıp durarak engel devirme hareketi  



 18 

Aday elleri ile K noktasındaki kasadan basketbol ve tenis topunu alır. Bir eliyle devamlı, normal 
top sürer. Engele geldiğinde diğer eli ile de aldığı tenis topunu havaya atıp tutar. Ardından 
önündeki engeli tenis topunu tuttuğu eli ile yere devirir. Bu hareketi her engelde tekrarlar. Tüm 
hareketi bitirince tenis topunu ve basketbol topunu  L noktasındaki kasaya bırakır. Koşarak çıkış 
fotoselinden çıkar. 
Hata.1.: Eğer, aday basketbol topunu sürerken kural hatası yaparsa( tenis topunu havaya 
attığında top başının üstüne kadar yükselmeden topu tutarsa, topu havaya atıp tekrar 
tutamaz yere düşürürse, huniyi eli ile deviremezse bunlardan herhangi birisi kural hatası 
kabul edilir. Aday hata yaptığı anda tenis ve basketbol toplarını tutarak ceza koşusunu  “L” 
engelinin etrafından dolaşarak, istasyonun başlangıcına gelerek tamamlar. İstasyonu tekrar 
eder. 
Ceza koşusu her deneme için birer adetle sınırlıdır. 

 
Not: Basketbol parkurunda Bayanlarda 105.00, Erkeklerde 100.00 

saniyenin üzerinde derece yapan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve 
yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınmazlar. 
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Basketbol Sınav Parkuru Şematik Gösterimi 



 20 

3.2.3. Voleybol Sınavı 
 
Tüm başvuran adaylar aynı voleybol sınavına gireceklerdir. Voleybol sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır: 
a) Servis Testi   : 28 puan 
b) Smaç Testi    : 32 puan  
c) Manşet Testi : 40 puan 
 
Aday, her uygulamada, yaptığı hareketin teknik özelliklerini de göstermek zorundadır. 
 
Teknik özelliği yanlış olan hareketler puanlamaya dahil edilmeyecektir. 
 
a)  Servis Testi: 
• Toplamda 4 adet servis atışı yapılacaktır. 
• 5, 6 ve 7 puanlı hedefler 2x2 m, 4 puanlı hedef  1x6 m, 3 puanlı hedef 1x2 m.dir  
• Şekilde yerleri ve puanları belirtilen hedeflere servis atışı yapılarak sınav gerçekleştirilecektir. 
• Atış anında çizgiye basılması halinde servis atışı geçersiz sayılacaktır. 
• Sahadaki tüm hedef çizgilerine isabet eden (çizgiye temas eden) toplar hedefe dâhil edilir. 
• Servisler; "üstten atılan servisler" başlığı altında atılacaktır (tenis servis, smaç servis). 
b) Smaç Testi 
 

Aday, 4 numaralı ve 2 numaralı bölgelerden çaprazlara 2 (iki)’şer adet smaç vuruşu yapacaktır. 
• Her vuruş adayın kendi attığı topa yapılacaktır. 
• Aday, vuruşunu hücum bölgesinde ayrıca belirtilen, fileye 1,5 m uzaklıktaki çizginin gerisinden 
yapmak zorundadır. Çizgi ihlalleri geçersiz vuruş sayılacaktır (vuruş anında çizgiye basılmayacaktır). 
• Atılan toplar file üst seviyesinin üzerine çıkmak zorundadır. Eğer adayın attığı top belirlenen 
yüksekliğe ulaşmadan vuruş yapılmış ise, bu vuruş geçersizdir. Her aday bu yükseklik veya üzerine topu 
atmak suretiyle smaç vuruşu yapacaktır. Eğer aday havaya atmış olduğu topa vuruş yapmamışsa kendisine 
ikinci bir atış hakkı verilir. 
• Smaç vuruşu sırasında, smaç tekniği dışında yapılan hiçbir vuruş "smaç vuruşu" olarak 
değerlendirilmeyecektir. 
• Değerlendirilmeyen vuruşlar (hücum bölgesindeki belirlenen çizgiye basmak, kendi attığı topun 
belirlenen yüksekliğe ulaşmaması, yukarıda belirtilen teknik dışı vuruşların yapılması, file hatası, vuruş 
sonrası saha ihlali), vuruş adedi içinde sayılacaktır (sıfır puan). 
c) Manşet Testi: 
 
• Toplamda 10 adet manşet vuruşu yapılacaktır. 
• Kontrol manşetli manşet vuruşu duvarda belirtilen hedefe yapılacaktır. 
• Aday, hedeften 3 m. geride çizilen çizginin gerisinden manşet vuruşu yapmak zorundadır. 
• Aday, sınava başlarken elindeki topu havaya atarak bir kontrol manşet yapıp hedefe manşet tekniği ile 
topu yönlendirecektir. Duvardan gelen topa kontrol manşet yaparak vuruşlarına devam edecektir. 
• Vuruş sırasında çizgi ihlali yapılırsa o vuruş geçersiz sayılacaktır (sıfır puan). Bu vuruş toplam vuruş 
adedi içinde değerlendirilecektir. 
• Vuruş sırasında adayların toplam 2 top kaybı yapma hakkı vardır. 1 top kaybı yapan aday sınava devam 
edecektir. Top kaybına neden olan vuruşlar toplam vuruş adedi içinde değerlendirilir. 
• Hedefe her şekilde temas eden toplar puan olarak değerlendirilecektir. 
• İkinci top kaybı manşet sınavının sona ermesine neden olur. Adayın o ana kadar almış olduğu puanlar 
sınav puanı olarak işlenir. 
• Sınav değerlendirilmesi; bir öğretim elemanı her vuruşun puanını sesli olarak söylerken, diğer öğretim 
görevlisi adayın puanlarını listeye işler. 
 
Not: Voleybol Parkurunda 3 istasyon sonunda Toplamda Bayanlarda 45, 
Erkeklerde 55 puana ulaşamayan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve 
yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınmazlar. 
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Voleybol Parkuru Şematik Gösterimi 
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3.2.4. Hentbol Sınavı 

Hentbol branş sınavı toplam 4 istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan, bilgisayar 
kontrolünde, adayın süresini kendisinin başlatıp kendisinin bitireceği test parkurundan 
oluşmaktadır.  
 
1. İstasyon: Başlangıç fotoselinden hentbol topu ile geçen aday eşit aralıklarla dizili olan 4 adet 
150 cm yüksekliğindeki slalom çubuklarının (1. çubuğun sağından geçerek) arasından istasyonun 
bitiş çizgisine kadar top sürerek geçer ve 2. istasyona gider. Slalom sırasında aday çubuğu 
devirirse tekrar düzeltir veya top kenara kaçarsa aday hata yaptığı yere dönerek yeniden başlar. 
Aday 1.istasyonun bitiş çizgisinden 2.istasyona topu tutarak gidebilir. 
 
2. İstasyon: Aday bu istasyonda işaretli bölgenin içerisinde durarak 4.30 metre uzaklıktaki 
duvarda bulunan hedefe isabetli 4 kez temel pas yapar (sağ ya da sol elle). İsabetli atışlar 
tamamlandıktan sonra aday top sürerek 3. istasyona geçer. Aday hedefe 4 top isabet ettirmek 
zorundadır. Eğer top kaçarsa veya ayak işaretli bölgenin dışına çıkarsa atış isabet etse bile 
geçersizdir ve kaldığı sayıdan devam eder. İsabetli atış bittikten sonra aynı top ile 3.istasyona 
geçer. 
 
3. İstasyon: Aday bu istasyonda işaretli bölgenin içerisinde durarak 4.30 metre uzaklıktaki 
duvarda bulunan hedefe yan durarak isabetli 4 kez bilek pası yapar (sağ ya da sol elle). İsabetli 
atışlar tamamlandıktan sonra aday topu yandaki kasanın içine koyarak (kasadan sekip dışarı 
çıkan topu aday tekrar kasaya koymak zorundadır) 4.istasyona geçer. Aday hedefe 4 top isabet 
ettirmek zorundadır. Eğer top kaçarsa veya ayak işaretli bölgenin dışına çıkarsa atış isabet etse bile 
geçersizdir ve kaldığı sayıdan devam eder. 
 
4. İstasyon: Adaylar bu istasyonda 6 metre çizgisi üzerinde bulunan 2.5 metre aralıklarla dizili 
olan 4 adet topu çizginin gerisinden (çizgiye basılan atışlarda isabet olsa da atış geçersiz olur ve 
ceza uygulanır) kale köşelerinde yer alan deliklerden herhangi birine isabetli atış yapmaya çalışır. 
1.topu kaledeki delikten geçiren aday bir sonraki topu atmaya geçebilir. Eğer atış isabet etmez 
ise aday ceza olarak 8.80 cm gerideki huninin etrafından dolaşarak gelir ve istasyondaki 
2.topu alır ve kurallara uygun atışını yapar. Bu atışta da isabet olur ise 3.topa geçebilir 
olmaz ise ceza olarak tekrar 7.70 cm gerideki huninin etrafından dolaşarak gelir aynı 
istasyondaki 3.topu alır ve kurallara uygun atışını yapar. Bu atışta da isabet olur ise 4.topa 
geçebilir olmaz ise ceza olarak tekrar 7.70 cm gerideki huninin etrafından dolaşarak gelir 
aynı istasyondaki 4.topu alır ve kurallara uygun atışını yapar. Bu atışta da isabet olur ise 
çıkış fotoseline gidebilir. Eğer isabet olmaz ise sonkez ceza olarak 8.80 cm gerideki huninin 
etrafından dolaşarak çıkış fotoseline gidebilir. 
 
 
Not: Hentbol parkurunu, Erkeklerde 45.00 saniye, Bayanlarda 50.00 saniye 
üzerinde tamamlayan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için 
değerlendirmeye alınmazlar. 
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Hentbol Parkuru 
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3.2.5. Hokey Sınavı 

Hokey Parkurunda Adayların Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar 
1. Adaylar kendilerine ait stikler ile (1 adet açık alan, 1 adet salon)  sınava katılacaklardır. 
2. Aday salon stiği ile sınava başlayacaktır. Açık alan stiğini (c)  kutusunun üzerine yerleştirir ve 
hazır olunca sınava başlar. 
3. Adaylar istasyon kurallarına uymak zorundadır.   Açıklanan istasyon kurallarına uymayan 
adaylar ilgili istasyonu tekrar etmek zorundadırlar.  
4. Uyarıldığı halde kurallara uygun hareket etmeyen adaylar o hakkı için başarısız sayılırlar. 
5. Hokey Beceri ve Koordinasyon sınavında deneme hakkı yoktur. Bütün adaylara ikişer hak 
verilir. Adayın iki hakkından elde edilen en iyi derece kayıt edilir. 
 
Başlangıç: Aday elinde salon stiği ve bir top ile fotoselin gerisinde belirlenen çizgi üzerinde hazır 
halde bekler. Sınav sorumlusunun hazır komutu ile kendini hazır hissettiği zaman fotosel 
yükseltilerinin arasından topu sürerek koordinasyon parkuruna başlar. Fotosel yükseltileri ile ilk 
istasyon olan “Slalom Dribling” in birinci hunisi arasındaki mesafe 3 metredir. Bu mesafeyi aday 
serbest dribling yaparak geçer. 
 
1. İstasyon “Slalom Dribling”: Bu istasyonda; 7 tane 150 santimetre aralıklarla dizilmiş yüksek 
huni bulunmaktadır.  Adaylar bu hunileri  “İndian Tekniği”  ile geçeceklerdir. Serbest dribling ile 
geçiş yapan adaylar uyarılır ve istasyona yeniden (birinci huniden) başlarlar.   Bu sırada süre 
durdurulmaz.  Adayların yanlış teknik uygulaması zaman bakımından aleyhlerine olacaktır. 
Dribling sırasında hunileri düşüren aday düzeltmek zorundadır. Nizami bir şekilde 7. huniyi de 
geçen aday (a) kutusuna dribling yaptığı topu bırakır.  Top kutu içinde durmalıdır aday topu 
attıktan sonra top kutunun dışına çıkar ise aday topu tekrar kutu içerisine bırakmak zorundadır. 7. 
huni ile (a) kutusu arasındaki mesafe 3 metredir. Aday bu mesafeyi serbest dribling yaparak geçer. 
Dribling sırasında topu kaçıran aday kaldığı yerden ve/veya sınav sorumlusunun gösterdiği yerden 
sınava devam etmek zorundadır. Yine dribling sırasında huni üzerinden atlayan aday uyarılır ve 
hatalı geçiş yaptığı huniyi doğru teknik ile tekrar geçerek bu istasyonu tamamlar.  
 
2. İstasyon “Şut”: Aday  (a)  kutusuna dripling yaptığı topu bıraktıktan sonra şut alanına gelir. 
Sirkuldan 30 santimetre uzağa,  yan yana 8 adet top dizilmiştir.  Aday “Drag Flick” tekniği ile 
(topu 30 santimetre sirkul içerisine sürmek kaydı ile)  atışını kalede branda ile belirlenmiş boşluğa 
atar.  Bu boşluk dikey 20 santimetre, yatayda ise 30 santimetrelik bir alandır. Adayın 8 toptan 
sadece bir tanesini bu boşluktan geçirmesi yeterlidir.  Şutunda başarılı olan aday bu istasyonu 
geçer. Ancak, başarılı olamayan adaylar başarılı şutu atana kadar kalan toplarla “Drag Flick” 
tekniğini yapmaya devam ederler.  8 topu bu teknik ile atış yapan aday başarı gözetmeksizin 
istasyonu tamamlamış olur. “Drag Flick” tekniğini uygulamayan aday sınav sorumlusu tarafından 
uyarılır. Sınav sorumlusu her doğru teknik uygulanmış atışı adayın duyabileceği şekilde sayar. 
Aday başarılı atış yapamamış olsa bile doğru teknik ile 8 atış yapmak zorundadır. Yanlış teknik ile 
yapılan atışlarda hazır olan toplar 8 atış için yeterli olmayacağından aday attığı toplardan her 
seferinde bir tane alıp atış noktasına koyarak doğru tekniği (8 atış barajını geçmek kaydı ile) 
yapmaya çalışır. Bu zaman kaybı olacağından adaylar doğru tekniği uygulamalıdırlar. Bu 
istasyonda kurallara uygun atışı tamamlayan aday (b) kutusuna gider. 
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3. İstasyon “Duvar Pası”: Aday (b) kutusundan topu alır, huni hizasından board ile (itiş tekniği 
yaparak) paslaşır ve önündeki huniyi serbest dribling ile geçer. Aday her iki huni arasında board 
ile paslaşmalı ve bir sonraki huni arasına kadar serbest dribling yaparak gitmelidir. Aday ilk pasını 
(b) kutusu ile birinci huni arasında yapar. Diğer paslar; birinci huni ile ikinci huni, ikinci huni ile 
üçüncü huni ve üçüncü huni dördüncü huni arasında olmak üzere toplam 4 tanedir. 4. huniyi geçen 
aday aynı top ile parkurun orta yerinde bulunan “5 Huni Testi” ne yönelir. Attığı pas yavaş giden, 
geri gelmeyen ya da kendine gelmeyen aday topu yakalar ve stik ile sürerek kaldığı yerden ve / 
veya sınav sorumlusunun gösterdiği yerden istasyonuna devam eder. Aday paslaşma ya da 
dribling sırasında hunileri devirir ise düzeltmek zorundadır. 
 
4. İstasyon “5 Huni Testi”: Aday, şekilde görüldüğü gibi dört bir tarafta bulunan yüksek hunileri 
ortada bulunan huniye bağlayacak şekilde dribling yaparak istasyonu tamamlar. Adaylar serbest 
dribling yapabilirler. Ancak, topu kaçıran aday kaldığı yerden ve/veya sınav sorumlusunun 
gösterdiği yerden istasyona devam eder. Hunileri düşüren aday düşürdüğü huniyi düzeltmek 
zorundadır. İstasyonu bitiren aday topu (c) kutusuna kadar sürer ve topu kutunun içine bırakır. 
Top kutu içinde durmalıdır aday topu attıktan sonra top kutunun dışına çıkar ise aday topu tekrar 
kutu içerisine bırakmak zorundadır.  
 
5. İstasyon “Şut”: Aday, (c) kutusuna dribling yaptığı topu ve salon stiğini bırakır, sınava 
başlamadan önce yerleştirdiği açık alan stiğini alarak şut alanına gider. Burada kaleden 14 metre 
uzağa dizilmiş 8 adet açık alan topu bulunmaktadır. Aday bu toplardan 3 tanesini vuruş yaparak 
kalede zeminden yukarı doğru 45 santimetre, yatayda ise 300 santimetre ebatlarındaki metal 
levhaya değdirmek zorundadır. 3 Atışı başarılı bir şekilde yapan istasyonu bitirmiş olur. Ancak, 
atışlarında metal levhaya çarptıramayan aday başarı aranmaksızın bütün topları (8 adet) atış 
yaptıktan sonra istasyonu bitirmiş sayılır. Vuruş yapılmamış atışlar yanlış teknik olarak sınav 
sorumlusu tarafından uyarılır. Sınav sorumlusu her doğru teknikte yapılan atışı adayın 
duyabileceği şekilde yüksek sesle sayacaktır. Aday başarılı atış yapamamış olsa bile doğru teknik 
ile 8 atış yapmak zorundadır. Yanlış teknik ile yapılan atışlarda hazır olan toplar 8 atış için yeterli 
olmayacağından aday attığı toplardan her seferinde bir tane alıp atış noktasına koyarak doğru 
tekniği (8 atış barajını geçmek kaydı ile) yapmaya çalışır.  
 
Bitiş: Aday, son 5. istasyonu da başarı ile bitirdikten sonra elinde açık alan stiği ile bitiş 
çizgisindeki fotosel ayaklarının arasından geçmek kaydı ile parkuru tamamlar. Stiği almadan bitiş 
çizgisine koşan aday uyarılır. Eğer uyarıya rağmen aday bitiş çizgisinden geçmiş ve süre durmuş 
ise, aday bu hakkında başarısız kabul edilir. Yine, aday parkur içinde stiğini fırlatır, koyması 
gereken kasalara koymaz ise, sınavı bitirdikten sonra dahi stiğini fırlatır ise bu davranışlarından 
dolayı sınavı başarısız kabul edilir. Adaya telafi hakkı tanınmaz. 

 

Not: Hokey parkurunda Bayanlarda 88.00 saniyenin, Erkeklerde 78.00 saniyenin 

üzerinde derece yapan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı 

için değerlendirmeye alınmazlar. 
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3.2.6. Judo Sınavı 

1. Sınavda IJF’nin kabul ettiği teknikler uygulanacaktır. 

2. Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotoseli, fotoselin bulunduğu kapıdan geçişle birlikte 

başlatacak ve sonda yer alan koşu ile de parkuru bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. 

Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Sıralama bay- bayan adaylar için ayrı 

ayrı yapılacaktır. 

3. Aday aşağıda sıralanmış sınav uygulamasını yapar. 

a) Aday fotoselden giriş yapar, 50 cm engel üzerinden ilk olarak sağdan öne yuvarlanarak judo düşüşü 

(migi mae mawari ukemi) yapar ve ardından geriye dönerek tekrar 50 cm engel üzerinden soldan (hidari 

mae mawari ukemi) yapar. 

b) Önceden belirlenen 4 adet ukeye sırasıyla aşağıdaki teknikler uygulanır. 1. turda ,1 nolu ukeye te-

waza, 2 nolu ukeye koshi-waza, 3 nolu ukeye ashi-waza 4 nolu ukeye sutemi-waza tekniklerini yaparak, 

2.turda kombine tekniklere geçer. 1 nolu ukeye tachi-wazadan kansetsu-waza, 2 nolu ukeye tachi-wazadan 

oseikomi-waza, 3 nolu ukeye renraku-waza (ayrı yönde yapılan) kombine teknikleri, 4 nolu ukeye renzaku- 

waza (aynı yönde yapılan) kombine tekniklerini yapar. (1.turda yapılacak teknikler aşağıdaki 

tekniklerden kura ile belirlenecektir. Aday hangi numarayı çekerse o numaradaki teknikleri 1.turda 

yapma zorundadır. 2. turda sınav formatına uygun isteği doğrultusunda teknikleri yapabilir.) 

c)  Aday çıkış fotoselli kapıdan çıkış yapar. 

4. Tekniklerin uygulanmasında adaylar tarafından yapılacak hatalar öğretim elemanı tarafından “HATA!” 

komutu ile uyarılır. Teknik uygulamalarında “HATA!” uyarısı alan aday, hatalı yaptığı tekniği tekrar 

eder. Aday tekniği doğru yaptığı sürece sınava devam eder. Aynı İstasyonda 3 kez hata yapan aday 

diskalifiye olur. 

5. Sınavda uygulanacak tekniklerin Judo Prensiplerine uygun biçimde uygulanması zorunludur (Kuzushi, 

Taisabaki, Tusukuri ve Kake prensipleri aranır.) 

6. Sınavda uygulanacak ukemiler prensiplere uygun biçimde uygulanacaktır. 

No :  Te-waza  Koshi-waza Ashi-waza Sutemi-waza 

1 Morote Seoi-nage Uki-goshi Osoto-gari Tomoe-nage 

2 Tai-Otoshi O-goshi Ouchi-gari Sumi-gaeshi 

3 İppon Seoi-nage Koshi-guruma Kouchi-gari Hane-makikomi 

4 Sukui-nage Harai-goshi Uchi-mata Tani-Otoshi 

5 Uki-Otoshi Hane-goshi Sasae-tsurikomi-ashi Yoko-guruma 

6 Sumi-Otoshi Sode-tsurikomi-goshi Osoto-guruma Soto-makikomi 
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Judo Sınav Parkuru Şematik Gösterimi 
 

 
 
 

 

 Not: Baylarda 50, Bayanlarda 60 saniyenin üzerinde derece yapan adaylar 

diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için değerlendirmeye 

alınmazlar. Ancak 81 kg üstü erkek adaylar, bayan süresine tabi 

tutulacaktır. 
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3.2.7.  Cimnastik Sınavı 

1.İstasyon: ÇEMBER: Belirlenen çizgiler arasında (3 metre) yapılmalıdır. Yanlara konulan 
minderlere temas halinde hata verilir, eğer temas esnasında minder devrilmişse minder tekrar 
düzeltilip hareket tekrarlanır. Aday hata yapmış ise istasyonu tekrar eder. 3 hatadan sonra diğer 
istasyona geçebilir.  
2. İstasyon: KARTWİL: Belirlenen çizgiler arasında (3 metre) yapılmalıdır. Yanlara konulan 
minderlere temas halinde hata verilir, eğer temas esnasında minder devrilmişse minder tekrar 
düzeltilip hareket tekrarlanır. Kartwil hareketinde ayakların yere aynı anda temas etmesi gerekir, 
ayaklar aynı anda yere temas etmediği takdirde hareket tekrarlanır. Aday hata yapmış ise 
istasyonu tekrar eder. 3 hatadan sonra diğer istasyona geçebilir. 
3. İstasyon: DENGE: Harekete denge aletinin üzerindeki işaretli noktanın gerisinden veya 
üzerine basarak denge aletine çıkar ve yürüyerek veya koşarak denge aletinin sonundaki çizgiye 
basarak veya çizginin ilerisine basarak istasyonu bitirir. Dengeye el ile temas etmek ve eller 
yardımı ile yürümek hata kabul edilir. Bitiriş noktasından önce dengeden düşen aday denge 
hareketine baştan başlar. Aday hata yapmış ise istasyonu tekrar eder. 3 hatadan sonra diğer 
istasyona geçebilir. 
4. İstasyon: PARALEL: Aday, tramplene basarak paralelde işaretlenen noktalar arasında elleri 
üzerinde yürür (Omuzlar paralel demirinin üzerinde olacak şekilde yürünecektir). Aday 
başlangıçta ve bitirişteki işaretli noktalara elleriyle temas etmek zorundadır. Aday hata yapmış ise 
istasyonu tekrar eder. 3 hatalı geçişten sonra diğer istasyona geçebilir. 
 
5. İstasyon: ATLAMA BEYGİRİ: Erkekler uzunlamasına kızlar ise yanlamasına konulan atlama 
beygirinden elleri kullanarak açık bacak geçiş yaparlar. Adayların 3 kez hata yapma hakkı vardır. 
Ancak beygirden geçilmeyen durumlar hata olarak kabul edilmeyecektir. Adayın beygirden 
geçmesi beklenecektir. 3 hatalı geçiş yapan başarısız olsa bile istasyonu tamamlamış olur ve diğer 
istasyona geçebilir. 
6. İstasyon: ENGEL GEÇİŞİ: Aday 1.75 metre yüksekliği olan engel üzerinden trambolini 
kullanarak geçiş yapar. Engel devrildiği takdirde aday engeli düzelterek hareketi tekrarlar. Aday 
hata yapmış ise istasyonu tekrar eder. 3 hatalı geçişten sonra diğer istasyona geçebilir. 
 
7. İstasyon: ÜBERŞLAK: Belirlenen çizgiler arasında (3 metre) yapılmalıdır. Aday sadece 
ellerini yere temas ettirerek harekete başlar ve sadece ayaklar yere temas edecek şekilde hareketi 
tamamlar. Başlangıçta eller dışında vücudun herhangi bir bölümünün yere temas etmesi ve 
bitirişte ayaklar dışında vücudun herhangi bir bölümünün yere temas etmesi hata olarak kabul 
edilir. Aday hata yapmış ise istasyonu tekrar eder. 3 hatadan sonra diğer istasyona geçebilir. 
 
Not: Cimnastik parkurunda yapılacak sınav kamera ile kayıt edilecektir. Değerlendirme fotosel ve 
dijital süreölçer ile gerçekleştirilecektir. Sistemin göstergesindeki zaman, adayın parkuru 
tamamlama süresi olarak sisteme ve adayın giriş kartına kaydedilir. Her iki hakta elde edilen en iyi 
derece değerlendirmeye alınır.  
 

* Parkur içindeki istasyonlardan herhangi birinin istasyon görevlisinin uyarısına rağmen kurallara 
uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday o hakkını kullanmış olacaktır, ikinci 
hakkında da kural ihlali yapması durumunda diskalifiye edilecektir.  
Mesafeler: Fotosel ile 1.istasyon arası 4 metre, 1.istasyon ile 2.istasyon arası 3 metre, 2.istasyon 
ile 3.istasyon arası 3 metre, 3.istasyon ile 4.istasyon arası 4 metre, 4.istasyon ile 5.istasyon 4 
metre, 5. İstasyon ile 6.istasyon arası 4 metre, 6.istasyon ile 7.istasyon 4 metre, 7.istasyon ile çıkış 
fotoseli arası 2 metredir. 
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Baylarda 70.00, Bayanlarda 80.00 saniyenin üzerinde derece yapan adaylar 
diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için değerlendirmeye 
alınmazlar. 
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3.2.8.Badminton Sınavı 

1.İstasyon: KISA SERVİS 

Aday kısa servis istasyonunda backhand yada forehand tutuş ile her biri 5 tam puan 
üzerinden toplam 4 servis atacaktır. Aday bu istasyondan en fazla 20 puan alabilir. Kullanılacak 
servisler “Türkiye Badminton Federasyonu Oyun Kuralları”nda belirtilen servis kurallarına uygun 
olarak atılmalı, servis kurallarına uygun olmayan atışlar geçersiz sayılıp 4 atış hakkından 
düşülecektir. 
 File üzerinde, filenin en üst ucuna 80 cm uzaklıkta bir file daha kurulacaktır, böylece file 
üzerinde 80 cm genişliğinde bir boşluk oluşturulacaktır. Kullanılacak servisler bu boşluktan 
geçerek karşı sahaya düşmek zorundadır. Fileye takılan ya da filenin üst noktasından 80 cm’den 
daha yüksek atılarak üstteki fileye takılan servisler geçersiz sayılıp 4 atış hakkından düşülecektir. 
 Kısa serviste 4 atıştan her biri için uygulanacak puanlama Şekil 1’de gösterilmiştir. Aday 
istediği kutudan atış yapma hakkına sahiptir. 
 
Şekil 1. Kısa servis istasyonu 

 
3 ve 5 numaralı alanların her kenarı 50 cm uzunluğundadır. 4 ve 2 numaralı alanların kısa 

kenarları 50 cm uzun kenarları ise 159 cm uzunluğundadır. Çiftler dip kort servis çizgisine kadar 
kalan alan ise 1 puan ile değerlendirilecektir. Puanlamalar Şekil 1’de belirtilen numaralı alanlar ile 
aynı değerdedir. 
 
2.İstasyon: YÜKSEK SERVİS 

Aday yüksek servis istasyonunda backhand ya da forehand tutuş ile her biri 5 tam puan 
üzerinden toplam 4 servis atacaktır. Aday bu istasyondan en fazla 20 puan alabilir. Kullanılacak 
servisler “Türkiye Badminton Federasyonu Oyun Kuralları”nda belirtilen servis kurallarına uygun 
olarak atılmalı, servis kurallarına uygun olmayan atışlar geçersiz sayılıp 4 atış hakkından 
düşülecektir. 
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Atış yapılmayan alanın servis kutusu ön çizgisinden 1 metre geride konumlandırılmış üst ucu 
yerden 3 metre yüksekte olan bir file daha sahaya kurulacaktır. Kullanılacak servisler bu filenin de 
üzerinden geçerek karşı sahaya düşmek zorundadır. Fileye takılan ya da 3 metre yüksekteki fileye 
takılan/ altından geçen servisler geçersiz sayılıp 4 atış hakkından düşülecektir. 
 Yüksek serviste 4 atıştan her biri için uygulanacak puanlama Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Aday istediği kutudan atış yapma hakkına sahiptir. 
 
Şekil 2. Yüksek servis istasyonu 

 
3 ve 5 numaralı alanların kısa kenarı 67 cm uzun kenarı76 cm uzunluğundadır. 4 ve 2 numaralı 

alanların kısa kenarları 76 cm uzun kenarları ise 125 cm uzunluğundadır. 1 numaralı alanın ise 
kısa kenarı 220 cm uzun kenarı ise 518 cm uzunluğundadır. Puanlamalar Şekil 1’de belirtilen 
numaralı alanlar ile aynı değerdedir. 
 
3.İstasyon: DROP ATIŞI 

Aday drop atış istasyonunda 3 forehand ve 3 backhand olmak üzere her biri 5 tam puan 
üzerinden değerlendirilen 6 drop atışı yapacaktır. Aday bu istasyondan en fazla 30 puan alabilir. 
Yapılacak atışlarda, atış esnasında adayın en az bir ayağı,atış alanında olmak zorundadır (atış alanı 
kısa kenarı 150 cm, uzun kenarı 518 cm). Her atış öncesinde aday merkez kutudan (servis ön 
çizgisinden 1 mt içeride ve 1 mt2 alana sahip) hareket etmesi gerekmektedir. 
 File üzerinde, filenin en üst ucuna 80 cm uzaklıkta bir file daha kurulacaktır, böylece file 
üzerinde 80 cm genişliğinde bir boşluk oluşturulacaktır. Kullanılacak drop atışlar bu boşluktan 
geçerek karşı sahaya düşmek zorundadır. Fileye takılan ya da filenin üst noktasından 80 cm’den 
daha yüksek atılarak üstteki fileye takılan drop atışlar geçersiz sayılıp atış hakkından düşülecektir. 
 Drop atışlar esnasında aday kendisine drop atış yapmak üzere atış alanına doğru yüksekten 
gönderilen toplara (her atış hakkı için) iki kez vuruş yapmama hakkına sahiptir. Adayın kendisine 
atılan üçüncü topa da vuruş yapmaması durumunda atış hakkından düşülecektir. “Vuruş yapmama 
hakkı” drop atışlar esnasında atış alanına düşen toplar için geçerlidir. Atış alanına düşmeyen 
toplarda adayın vuruş yapmama hakkından düşülmez. 
 Drop istasyonunda 6 atıştan her biri için uygulanacak puanlama Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Drop vuruş istasyonu 

 
5 numaralı alanın kısa kenarı 100 cm uzun kenarı ise 518 cm uzunluğundadır. 4 numaralı 

alanın kısa kenarı 50 cm uzun kenarı ise 518 cm uzunluğundadır. 3 numaralı alanın kısa kenarı 50 
cm uzun kenarı ise 518 cm uzunluğundadır. 2 numaralı alanın kısa kenarı 25 cm uzun kenarı ise 
518 cm uzunluğundadır. 1 numaralı alanın kısa kenarı 25 cm uzun kenarı ise 518 cm 
uzunluğundadır. Puanlamalar Şekil 3’te belirtilen numaralı alanlar ile aynı değerdedir. 
 
4.İstasyon: CLEAR ATIŞI 

Aday clear atış istasyonunda 3 forehand ve 3 backhand olmak üzere her biri 5 tam puan üzerinden 
değerlendirilen 6 clear atışı yapacaktır. Aday bu istasyondan en fazla 30 puan alabilir. Yapılacak 
atışlarda, atış esnasında adayın en az bir ayağı, atış alanında olmak zorundadır (atış alanı kısa 
kenarı 150 cm, uzun kenarı 518 cm). Her atış öncesinde aday merkez kutudan (servis ön 
çizgisinden 1 mt içeride ve 1 mt2 alana sahip) hareket etmesi gerekmektedir. 
  
Atış yapılmayan alanın servis kutusu ön çizgisinden 1 metre geride konumlandırılmış üst ucu 
yerden 3 metre yüksekte olan bir file daha sahaya kurulacaktır. Kullanılacak clear atışlar bu filenin 
de üzerinden geçerek karşı sahaya düşmek zorundadır. Fileye takılan ya da 3 metre yüksekteki 
fileye takılan/altından geçen clear atışlar geçersiz sayılıp atış hakkından düşülecektir. 
  
Clear atışlar esnasında aday kendisine clear atış yapmak üzere atış alanına doğru yüksekten 
gönderilen toplara (her atış hakkı için) iki kez vuruş yapmama hakkına sahiptir. Adayın kendisine 
atılan üçüncü topa da vuruş yapmaması durumunda atış hakkından düşülecektir. “Vuruş yapmama 
hakkı” clear atışlar esnasında atış alanına düşen toplar için geçerlidir. Atış alanına düşmeyen 
toplarda adayın vuruş yapmama hakkından düşülmez. 
  
Clear istasyonunda 6 atıştan her biri için uygulanacak puanlama Şekil 4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Clear atış istasyonu 

 
5 numaralı alanın kısa kenarı 76 cm uzun kenarı ise 125 cm uzunluğundadır. 4 numaralı 

alanın kısa kenarı 76 cm uzun kenarı ise 268 cm uzunluğundadır. 3 numaralı alanın kısa kenarı 76 
cm uzun kenarı ise 125 cm uzunluğundadır. 2 numaralı alanın kısa kenarı 76 cm uzun kenarı ise 
268 cm uzunluğundadır. 1 numaralı alanın ise kısa kenarı 220 cm uzun kenarı ise 518 cm 
uzunluğundadır. Puanlamalar Şekil 4’te belirtilen numaralı alanlar ile aynı değerdedir. 

 
Önemli Not 1: Şekiller ile gösterilen saha görünümleri yanıltıcı olabilir. Uygulanacak 

ölçüler şekillerin altında açıklanmıştır. Sınavda şekiller altında belirtilen alan ölçüleri esas 
alınacaktır. 
 Önemli Not 2: Aday sınav esnasında kendisine ait raket ve/veya topları kullanabilir. 
Adayın kendisine ait raket ve toplarının olması durumunda sınav komisyonu tarafından kendisine 
verilen raket ve/veya topları kullanmak zorundadır. 
 

Önemli Not 3: Badminton Parkurunda 4 istasyon sonunda Toplam 40 
Puana ulaşamayan Erkek ve Kadın adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve 
yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınmazlar. 
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3.2.9.Atletizm Sınavı 

 
Atletizm branşından başvuracak adayların, daha önce Türkiye Liglerinde,  Şampiyonalarında ve 
Federasyon denemelerinde yada uluslararası yarışmalarda (TAF’ca onaylanan) elde edilen resmi 
sonuç belgelerine göre İ.A.A.F.’ın (son Macar Puan Cetveli) kataloguna göre                           
(bkz. http://www.iaaf.org veya http://atletik.org/puan-cetveli.htm) yapılan derecenin karşılığı olan 
ham puanlara göre sıralama yapılacaktır. 
  
 

NOT: 
Aşağıda belirtilen derecelerden kötü olan derece yapmış olan adaylar diskalifiye 
olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için değerlendirmeye alınmazlar. 
Belirtilen Dereceleri olan adaylar Ön Kayıt esnasında federasyon onaylı listeleri 
teslim etmek zorundadır. 
 
 
 
 
 

  Süre/Mesafe 
  Erkek Bayan 

Koşular 

400 metre   52.00 saniye ve altı 58.03 saniye ve altı 
800 metre   1.57.03 dakika ve altı 2.15.04 dakika ve altı 
1500 metre   4.03.50 dakika ve altı 4.30.11 dakika ve altı 
110 metre engel 16.00 saniye ve altı  
100 metre engel  17.00 saniye ve altı 
3000 metre engel 9.50.00 dakika ve altı  
400 metre engel 56.00 saniye ve altı 61.00 saniye ve altı 

    

Atlamalar 
 

Uzun Atlama   6.20 metre ve üstü 5.00 metre ve üstü 
Yüksek Atlama  1.80 metre ve üstü 1.50 metre ve üstü 
Üç Adım Atlama   13.00 metre ve üstü 11.00 metre ve üstü 
Sırıkla Yüksek Atlama   3.50 metre ve üstü 2.50 metre ve üstü 

    

Atmalar 
 

Gülle 13.00 metre ve üstü 11.00  metre ve üstü 
Disk 45.04 metre ve üstü 40.50  metre ve üstü 
Çekiç 45.01 metre ve üstü 40.00  metre ve üstü 
Cirit 50.03 metre ve üstü 40.03  metre ve üstü 

 
 

http://atletik.org/puan-cetveli.htm
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3.2.10.Yüzme Sınavı 

 

100 METRE KARIŞIK YÜZME 

 

(25 m Kelebek-25 m Sırtüstü-25 m Kurbağalama-25 m Serbest) 

 

 

Tüm bölümlere başvuran adaylar aynı yüzme sınavına alınacaklardır. Buna göre yüzme 

sınavında bayanlar ve erkekler 100 metre Karışık yüzeceklerdir. Değerlendirmelerde yüzme 

dereceleri kronometre ile saptanacaktır.  

 

 

Not: Dönüşler FINA kurallarına göre yapılacaktır. Her adayın 2 hakkı vardır. En iyi 

derece geçerli sayılır. Erkek adaylarda 1.20.00 dakika ve üzeri, Bayan adaylarda 1.25.00 

dakika ve üzeri derece yapan adaylar diskalifiye olmuş sayılırlar ve yerleştirme puanı için 

değerlendirmeye alınmazlar.. 
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3.3. Sınav Yeri 

 

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Giriş Sınavı, 
Salon Sporları için Merkez Kampus içerisinde bulunan Spor Salonunda, Futbol Sınavı Kampüs 
girişindeki açık futbol sahasında, Basketbol sınavı GAÜN SPORİUM’da yapılacaktır. 
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4. GENEL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Genel sınav değerlendirmesi 2016 ÖSYM kitapçığında belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde 

yapılacaktır. Bu kitapçığın basımından sonra sınav değerlendirme şeklinde ÖSYM tarafından herhangi bir 
değişiklik yapıldığı taktirde, son değişiklikler geçerli olacaktır.  
 
- Yerleştirmeye esas olan puan hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Standart Puanı (Ö.Y.S.P-SP.) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (O.B.P.)  

c) 2016 YGS Puanlarının en yükseği. (YGS-P) 

- Özel Yetenek Sınavı Puanının (Ö.Y.S.P.) hesaplamalara girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. Ö.Y.S.P.’lerin standart puana çevrilmesi için önce Ö.Y.S.P. dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Ö.Y.S.P. dağılımının ortalaması ve standart sapması 

bulunduktan sonra her aday için Ö.Y.S.P. Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki 

formül kullanılacaktır. 

 
 

Bu durumda her adayın bir Ö.Y.S.P Standart Puanı, (Ö.Y.S.P.-S.P.) olacaktır. Ö.Y.S.P.-S.P. dağılımının 
ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

-Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= Y.P.) aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanacaktır. 

 

a) Aday spor/alan/kol/bölümlerinden geliyorsa; 

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

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

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

-Adaylar Y.P. puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar 

aday sınavı kazanmış olacaktır. Özel Yetenek Sınavında Alınan Puanlar Ö.S.S. kitapçığında belirtildiği 

gibi Ö.Y.S.P. puanı olarak hesaplanacaktır. 

Ö.Y.S.P. Standart Puanı (Ö.Y.S.P.-S.P.) = 10 x  

Adayın 
Ö.Y.S.P. 

Puanı 

Ö.Y.S.P. Puan 
Dağılımının 
Ortalaması 

Ö.Y.S.P. Puan Dağılımının 
Standart Sapması 

+ 50 
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- 2015-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına 

(Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2015-ÖSYS 

puanları ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilirken Orta Öğretim Başarı Puanına uygulanacak 

katsayılar yarıya düşürülecektir. Sınavsız geçiş ile 2015-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına 

yerleştirilen adayların Orta Öğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik 

yapılmayacaktır. 

Sınav sırasında Y.G.S.-P. (Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanı), O.B.P. (Ortaöğretim Başarı 

Puanı), Ö.Y.S.P. (Özel Yetenek Sınav Puanı), bir önceki yıl herhangi bir eğitim kurumuna yapılan kayıt 

ve Alan Bildirimi (Normal lise ve Spor Alanı Çıkışlı) gibi değerlerin hesaplanması konusunda, öğrencinin 

yanlış beyanından ya da sınav kurulundan kaynaklanan maddi hatalar belirlendiği takdirde, Sınav Üst 

Kurulu tarafından düzeltilerek listeler yeniden düzenlenecektir. 
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4.1. Sporcu Ek Katkı Puanları 

 
Söz konusu yarışmalara katılanlar, durumlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden veya 

İlgili Spor Federasyonundan aldıkları/alacakları belge ile belgeledikleri takdirde, ÖYSP'larına aşağıdaki tabloda 
belirtilen puanlar kadar katkı yapılır.  

 

 
 
 
 
 
 Sporcu Ek Katkı Puanları’ndan yararlanabilmek için adayların; ilgili birimlerce onaylanmış maç kâğıtlarını ibraz 
etmeleri gerekmektedir. Katkı Puanı Alınabilmesi İçin Adayların İlgili Müsabakada Oyuna Girmiş Olması 
Gerekmektedir. 
* Sporcu Ek Katkı Puanları’nda kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır. 
* Sporcu Ek Katkı puanı almak amacıyla hazırlanan evraklarda sahte beyanda bulunulduğu tespit edildiği takdirde 
öğrenci Mezun durumuna gelse bile yasal işleme alınır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin okuldan ilişiği kesilir. 
* Belgeler ilgili spor federasyonu, Spor İl Müdürlükleri veya Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır. 
Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. Futbol Branşından başvuran adayların belgeleri Yüksekokulumuz tarafından 
internetten online çıktı alınarak onaylanmaktadır. 
 
Not: Sporcu Ek Katkı Puanları, adayın ilgili branşında değerlendirmeye alınmaya hak 
kazandıktan sonra, özel yetenek sınav puanına eklenecektir. 
 

TAKIM SPORLARI BİREYSEL SPORLAR PUAN 

A milli 250 

B milli 220 

C milli 190  

Futbol-Hentbol Süper Lig 
Basketbol-Voleybol 1. Lig Türkiye Birincisi 170 

Futbol-Hentbol- 1.lig 
Hokey: Süper Lig  

Basketbol-Voleybol 2. Lig  
Türkiye ikincisi 160  

Hokey 1.lig,  
Futbol 2.-3.lig, A2 ligi,  
Basketbol Bölgesel Lig, 

Voleybol 3.lig ve Pav Ligi   

Türkiye üçüncüsü 150 
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5.  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME  
 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürlüğü tarafından Rektörlüğün onayından sonra ilan edilir. 

 Yapılan Yetenek Sınavı değerlendirmeleri sonucunda tüm adaylar Yerleştirme Puanına (Y.P.) göre 
en yüksekten en düşük puana doğru sıralanacaktır. Yerleştirme Puanı (Y.P.) sıralamasında en yüksek 
toplam puanı kazanan ilk adaydan itibaren açıklanacak olan adaylar, kesin kayıt günlerinde kayıt 
yaptıracaklardır. Sınavı kazandığı halde kesin kayıtlar süresince kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek 
olarak girmeye hak kazanan adaylardan sırayla, toplam başarı puanlarına göre kontenjan tamamlanacaktır.  

 

KESİN KAYITLARDA DA PARMAK İZİ KONTROLÜ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
YAPILACAĞINDAN ADAYLARIN ŞAHSEN KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. 

 

II. Öğretim bölümü kontenjanları dolmadığı takdirde Sınav Üst Kurulu kararı ile aynı bölüm 
I. Öğretiminde yedek listede bulunan adaylar Sınav üst kuruluna dilekçe yazarak başvurmaları 
durumunda puan sıralamasına göre II. Öğretime kayıt olmaya hak kazanabilirler. 
 

Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt 
hakkı talep edemez.  

Yedek kayıtları 19 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00’da başlayacaktır. Yedek listesinde 
olan tüm adayların 14:00’da BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU kayıt ofisinde 
bulunmaları zorunludur. Belirtilen saatte şahsen hazır bulunmayan adaylar bu haklardan 
vazgeçmiş sayılır. Asil listede kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjana yedek liste 
sırasına göre ŞAHSEN HAZIR OLAN aday çağırılacaktır.  
 

 Kesin Kayıt Tarihleri : 16-17 AĞUSTOS 2016 

 Yedek Kayıt Tarihleri : 19 AĞUSTOS 2016 

 Kayıt Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

  

5.1.  Kesin Kayıt Belgeleri 

• Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı, ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. 

• Nüfus cüzdanının onaylı örneği. (Noter veya Nüfus Dairesi’nden onaylı) 

• İkametgâh Belgesi.  

• Erkek adaylar için Askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi. 

• Ö.S.Y.M sonuç belgesinin aslı  

• Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm. 

boyutunda vesikalık fotoğraf. 

• Sağlık kuruluşlarından alınacak heyet raporu. (Tek hekim raporu ile özel hastanelerden alınmış heyet 

raporu geçersizdir.) 

• Katkı payının (harç ücreti) ödenmesi ile ilgili belge. 

• Kayıttan önce belirlenip Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. 
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5.2.  İtiraz ve Değerlendirme 

 
 

Adayların Branş Sınavlarına ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iş gününde saat 

17:00’a kadar yapılır.  

Ayrıca Sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz edebilirler, 

daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. 

İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için yazılı müracaatları ile birlikte aşağıda belirtilen 

hesaba 100.00  ücret yatırmaları gerekmektedir. 

 

“SINAV İTİRAZ ÜCRETİ T.C. HALK BANKASI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UYDU ŞUBESİNDEKİ 

TR 98 0001 2001 3380 0010 1000 15 IBAN NO’LU BANKA HESABINA” yatırmak suretiyle yapacaklardır. 

İtirazın haklılığı kabul edildiğinde para itiraz sahibine geri ödenecektir. Takip eden günlerde yapılan 

itirazlar dikkate alınmayacaktır.  
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5.3.  Yazışma Adresi 

 
 
 

Gaziantep Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

GAZİANTEP 
 

TLF: 0 342 317 14 00 
 

FAX: 0 342 360 07 51 
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