
	

	



Sevgili	Adaylar;	

Sevgili	Adaylar,	İnsan	her	şeyden	önce	beden	ve	ruh	sağlığına	dikkat	eden	bir	bireydir.	Bu	değerlerin	bir	
parçası	 olarak	 hareket	 eğitimi	 ve	 spor,	 insanın	 varlık	 nedenleri	 arasındaki	 önemli	 iki	 olgudur.	 Eğitimin	
bütünlüğü	içerisinde	önemli	konuma	sahip	olan	beden	eğitiminin	 işlevlerini	yerine	getirebilmesi,	nitelikli	spor	
bilimlerince	sağlanabilir.	Bu	nedenle	de	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulları/Spor	Bilimleri	Fakülteleri	önemli	
bir	sorumluluk	üstlenmişlerdir.	

Yüksekokulumuz	 1999-2000	 Eğitim-Öğretim	 yılında	 25	 Kadın	 ve	 25	 Erkek	 olmak	 kaydıyla	 toplam	 50	
öğrenci	 alarak	 eğitim	 faaliyetine	 başlamış	 ve	 halen	 14	 Öğretim	 Üyesi,	 7	 Öğretim	 Görevlisi	 ve	 2	 Araştırma	
Görevlisi	 olmak	 üzere	 toplam	 23	 Öğretim	 Elemanı	 ile	 eğitim-öğretimini	 sürdürmektedir.	 2017-2018	 Eğitim-
Öğretim	yılında	Beden	Eğitimi	 ve	Spor	Öğretmenliği	Bölümü,	Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	ve	 ilk	defa	öğrenci	
alacak	 olan	 Spor	 Yöneticiliği	 Bölümü	 toplam	 130	 öğrenci	 ile	 Eğitim-Öğretimini	 sürdürecektir.	 2018-2019	 yılı	
itibari	ile	bu	bölümlere	ek	olarak	Rekreasyon	bölümü	açılması	ve	öğrenci	alınması	planlanmaktadır.		

Yüksekokulumuz	 bünyesinde	mevcut	 olan	 4	 adet	 spor	 salonu,	 1	 adet	 stadyum,	 3	 adet	 güç	 geliştirme	
merkezi,	10	adet	 tenis	kortu,	1	adet	masa	tenisi	 salonu,	1	adet	cimnastik	salonu,	1	adet	dans	salonu,	3	adet	
futbol	sahası,	3	adet	açık	basketbol	ve	voleybol	sahası,	1	adet	beach-voley	sahası,	1	adet	kapalı	yüzme	havuzu	
öğrencilerimizin	hizmetine	sunulmaktadır.		

Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	olarak	Ulu	Önder	Atatürk’ün	ilke	ve	devrimlerine	
bağlı,	 laiklik	 ve	 Cumhuriyet	 ilkelerinden	 ödün	 vermeyen,	 çalışkan,	 bilgi	 ve	 birikimlerini	 tüm	 insanlık	 yararına	
kullanan,	topluma	yararlı,	evrensel	değerler	ışığında,	modern,	yaratıcı	ve	pozitif	düşünen,	katılımcı,	üretken	ve	
yarattığı	değerlerle	ülkesini	 tüm	dünyada	temsil	eden	üstün	nitelikli,	bilimsel	düşünen,	güncel	bilgilere	sahip,	
yenilikleri	takip	edebilen,	sorumluluk	sahibi,	insan	haklarına	saygılı	ve	sevgi	dolu	beden	eğitimi	ve	spor	bilimine	
katkı	sağlayacak	bireyler	yetiştirmek	önde	gelen	amaçlarımız	arasındadır.		

Özel	Yetenek	Giriş	Sınavı	ile	Yüksekokulumuz,	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği,	Antrenörlük	Eğitimi	ve	
Spor	 Yöneticiliği	 bölümlerine	 alınacak	 öğrencilerin	 Üniversite	 ve	 Yüksekokulumuzu	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	
edeceğinden	kuşkumuz	bulunmamaktadır.		

Tüm	adaylara	başarılar	diliyorum.		

	

	

Doç.	Dr.	Yunus	YILDIRIM	
Yüksekokul	Müdürü	
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MERSİN	ÜNİVERSİTESİ	
BEDEN	EĞİTİMİ	VE	SPOR	YÜKSEKOKULU	

ÖZEL	YETENEK	SINAVLARI	KAYIT	VE	UYGULAMA	ESASLARI	
	

BİRİNCİ	BÖLÜM	
Amaç,	Kapsam,	Dayanak	ve	Tanımlar	

Amaç	
MADDE	 1-	 (1)	 Bu	 Esaslar,	Mersin	 Üniversitesi	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Yüksekokulu	 lisans	 programlarına	 özel	
yetenek	 sınavıyla	 öğrenci	 alınmasıyla	 ilgili	 işlemlerde	 uyulması	 gereken	 usul	 ve	 esasları	 belirlemek	 amacıyla	
düzenlenmiştir.	
	
Kapsam	
MADDE	2-	(1)	Bu	Esaslar,	Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	özel	yetenek	sınavına	giriş	için	
ön	kayıt	ve	kesin	kayıt	koşulları,	istenilen	belgeler,	sınav	yeri	ve	tarihi,	ilgili	kurul	ve	komisyonları,	sınav	biçimi,	
sınavda	görev	alan	personelin	görevlendirme	biçimi,	sınav	giderlerinin	nasıl	karşılanacağı,	asil	ve	yedek	listeden	
kayıt	yaptırmaya	kimlerin	hak	kazanacağı	ve	hak	kazanan	öğrencilerin	kayıtlarının	nasıl	yapılacağı	gibi	işlemlerle	
ilgili	esasları	kapsar.	
	
Dayanak	
MADDE	3-	(1)	Bu	Esaslar,	2547	sayılı	Yükseköğretim	Kanununun	10uncu	ve	45inci	maddeleri	ve	Ölçme,	Seçme	
ve	 Yerleştirme	 Merkezi	 tarafından	 hazırlanan	 Öğrenci	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Sistemi	 (ÖSYS)	 Kılavuzu’na	
dayanılarak	düzenlenmiştir.	
	
Tanımlar	ve	Kısaltmalar	
MADDE	4-	(1)	Bu	Esaslarda	kullanılan	tanımlar	ve	kısaltmalar;	
a. Üniversite	 	 :	Mersin	Üniversitesini,	
b. Rektör	 	 :	Mersin	Üniversitesi	Rektörünü,	
c. Yüksekokul	 :	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulunu,	
d. Yönetim	Kurulu	 :	Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokul	Yönetim	Kurulunu;	
e. Müdür	 	 :	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	Müdürünü,	
f. Komisyon/Kurul	Başkanı:	Sınavının	yürütülmesiyle	ilgili	kurulan	kurul/komisyonların	başkanlarını,	
g. Sınav	 	 :	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	Özel	Yetenek	Sınavlarını,	
h. ÖSYM	 	 :	Ölçme,	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezini,	
i. YGS	 	 :	Yükseköğretime	Geçiş	Sınavı’nı,		
j. LYS	 	 :	Lisans	Yerleştirme	Sınavı’nı	ifade	eder.	

	
İKİNCİ	BÖLÜM	

Başvuru,	Kayıt,	Sınav	Yeri	ve	Tarihi		
Kayıtlar	için	gerekli	koşullar	ve	istenen	belgeler	
MADDE	 5-	 (1)	 Sınava	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 ve	 Kuzey	 Kıbrıs	 Türk	 Cumhuriyeti	 vatandaşları	 katılabilir.	 Yabancı	
uyrukluların	 sınava	 katılıp	 katılmayacağına	 ve	 kontenjan	 sayısının	 belirlenmesine	 Yüksekokul	 Yönetim	Kurulu	
karar	 verir.	 Eğer	 yabancı	 uyrukluların	 sınava	 katılımına	 karar	 verilmişse	 Yükseköğretim	Kurulu’nun	belirlediği	
ilkeler	doğrultusunda	özel	yetenek	sınavına	katılırlar.	
(2) Yüksekokul	 bölümlerine	 alınacak	 öğrenci	 sayıları,	 bölümlerin	 görüşleri	 doğrultusunda	 Yönetim	 Kurulu	
tarafından	belirlenir.	
(3) ÖSYM	kılavuzunda	belirtilen	kontenjan	kadar	özel	yetenek	sınavı	ile	öğrenci	alınacağı	basın	yayın	yoluyla	
duyurulur.	 Bu	 duyuru;	 kontenjan	 sayısı	 (kadın-erkek),	 taban	 puan,	 sınav	 tarihi	 ve	 yeri,	 başvuru	 şartları	 ve	
istenen	belgeler	ile	asil	ve	yedek	listeden	kazanan	adayların	kayıt	kabul	tarihleri	gibi	bilgileri	içerir.	
(4) On-line	 kayıt	 sırasında	 Yetenek	 Sınavı’nın	 nasıl	 yapılacağını	 gösteren	 kılavuz	 eşzamanlı	 olarak	 internet	
ortamında	yayınlanır.	
(5) Sınava	Kayıt	Onaylama	esnasında	adaya	açık	kimlik	bilgilerinin	bulunduğu	ve	resimli	“Özel	Yetenek	Sınavı	
Giriş	Belgesi”	verilir.	Bu	belge	olmadan	aday	sınava	giremez.	Aday,	sınav	sırasında	bu	belge	ile	birlikte	yanında	
‘Özel	 Kimlik	 Kartı	 (Nüfus	 Cüzdanı,	 Pasaport	 veya	 Sürücü	 Belgesi)	 bulundurmak	 zorundadır.	 Adayın	 soğuk	
damgalı	fotoğrafının	bulunduğu	belgeler	Özel	Kimlik	Kartı	olarak	kabul	edilir.	
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(6) İlan	edilen	sınav	günlerinde	ve	saatlerinde	sınava	girmeyen	adaylar	daha	sonra	sınava	alınmazlar	ve	sınav	
hakkını	kaybederler.	
(7) Özel	 Yetenek	 sınavı	 engelli	 adaylar	 başvuramaz.	 Başvuru	 ya	 da	 sınav	 esnasına	 Sınav	 Yürütme	 Kurulu,		
gerekli	gördüğü	taktirde	adaylardan	engelli	olmadıklarını	belgelemelerini	isteyebilir.		
(8) Özel	 durumlarda	 Yönetim	 Kurulu	 Kararı	 ile	 ön	 kayıt	 ve	 kesin	 kayıt	 tarihleri	 uzatılıp	 sınav	 tarihleri	
değiştirilebilir.	
	
Sınav	yeri	ve	tarihi	
MADDE	 6-	 (1)	 Her	 yıl	 Özel	 Yetenek	 Sınavının	 nerede	 ve	 hangi	 tarihte	 yapılacağı	 Yönetim	 Kurulu	 kararı	 ile	
belirlenir	 ve	 Rektörlük	 Makamına	 sunulur.	 Sınav	 yeri	 ve	 tarihi	 belirlenirken;	 sınavın	 herkes	 tarafından	
izlenebilmesi,	 sınav	 çevresi	 emniyeti,	 sağlık	 merkezlerine	 olan	 uzaklığı	 ile	 ÖSYM	 tarafından	 açıklanan	 sınav	
sonuçlarının	ilan	tarihi	gibi	durumlar	dikkate	alınır.	

	
ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

Sınav	Biçimi,	Kurul	ve	Komisyonlar	
Sınav	biçimi	
MADDE	 7-	 (1)	 Yetenek	 Sınavları	 her	 yıl	 ÖSYM	 tarafından	 ilan	 edilen	 kılavuz	 doğrultusunda,	 adayın	 zihinsel,	
hareket	ve	sportif	yeteneğini	ölçme	ve	sıralama	esasına	dayalı	olarak	yapılır.	
(2) Adayın	hareket	ve	sportif	yeteneğinin	ölçülmesinde	kullanılacak	testler	ve	bu	testlerin	toplam	başarıdaki	
puan	oranları,	bölümlerin	görüşleri	doğrultusunda	Yönetim	Kurulu	tarafından	belirlenir	ve	sınavdan	önce	 ilan	
edilir.	
(3) Sınavlar	 sırasında	 verilerin	 tespiti,	 yayınlanması,	 değerlendirilmesi	 vb	 işlemler	 esnasında	 teknoloji	
kullanımına	özen	gösterilir.	
	
Sınav	Yürütme	Kurulu	ve	görevleri	
MADDE	8-	 (1)	Sınav	Yürütme	Kurulu,	Müdür’ün	önerisiyle	Yönetim	Kurulu	kararı	 ile	belirlenir.	Sınav	Yürütme	
Kurulu	 Müdürün	 veya	 bir	 Müdür	 Yardımcısının	 başkanlığında	 beş	 asil	 ve	 beş	 yedek	 öğretim	 elemanından	
oluşur.	
(2)	 Sınav	 Yürütme	 Kurulu;	 Sınavlar	 sırasında	 sınav	 giriş	 belgesinin	 kaybı,	 sınava	 geç	 kalma,	 sahtecilik,	 kimlik	
belgesinden	şüphelenmek,	sınav	süresinin	uzatılması,	kavga	ve	saldırı	durumları,	sakatlanma,	hastalık,	itiraz	vb	
gibi	 durumlar	 karşısında	 karar	 verebilecek	 yetki	 ve	 sorumluluğa	 sahiptir.	 Sınav	 Yürütme	 Kurulu	 Yüksekokul	
Yönetim	Kuruluna	karşı	sorumludur.	
	
Sınav	Hazırlık	Komisyonu	
MADDE	9-	(1)	Sınav	Hazırlık	Komisyonu,	Müdürün	önerisi	ile	Yönetim	Kurulu	kararı	ile	belirlenir.	Sınav	Hazırlık	
Komisyonu	 Yüksekokul	 Müdürü	 veya	 müdür	 yardımcısı	 başkanlığında	 beş	 asil	 ve	 beş	 yedek	 öğretim	
elemanından	oluşur.	
(2)	Sınav	Hazırlık	Komisyonu;	Sınav	Hazırlık	Komisyonu;	her	yıl	sınavların	sağlıklı	yürütülebilmesi	 için	sınavdan	
önce;	 basın	 duyurularının	 hazırlanması,	 Sınav	Giriş	 Belgeleri,	 sınav	 tanıtım	 kılavuzunun	 hazırlanarak	 internet	
ortamında	yayınlanması,	bilgisayar	programının	güncellenmesi	ve	simülasyonlarının	yapılması,	gerekli	kırtasiye	
ve	malzeme	 listesi	 hazırlayarak	 satın	 alınması	 ve	 temin	 edilmesini	 sağlaması,	 sınav	 salonunun	 hazırlanması,	
sınav	 sonrasında	 da	 sınavda	 kullanılan	 malzemenin	 toparlanıp	 depolanmasının	 sağlanması	 vb	 gibi	 görevleri	
yapar	ve	yapılmasını	takip	eder.		
(3)	 Gerek	 duyulduğunda	 Yüksekokul	 Müdürünün	 önerisi	 ile	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	 yeni	 kurul	 ve	
komisyonlar	kurulabilir.	Bir	öğretim	elamanı	birden	fazla	Kurul/Komisyonda	görevlendirilebilir.	
	
Sınav	Sekreterliği	
MADDE	10-	(1)	Müdür’ün	önerisi	ve	Yönetim	Kurulu	onayı	ile	Yüksekokul	Sekreterliği	başkanlığında	üç	asil,	üç	
yedek	memurdan	 oluşturulur.	 Gerektiğinde	 bu	 sayı	 artırılabilir.	 Sınav	 Sekreterliği	 sınav	 öncesi	 Sınav	 Hazırlık	
Komisyonuna,	sınav	sırasında	da	Sınav	Yürütme	Kurulu’na	bağlı	olarak	çalışır.	
(2) Sınav	Sekreterliği;	sınav	öncesi,	sınav	sırası	ve	sınav	sonrası	kayıt	ve	kırtasiye	işlerini	yürütmek,	yazışmaları	
yapmak,	 itiraz	formlarını	çoğaltmak	ve	hazır	bulundurmak,	 itirazları	 toplayıp	Sınav	Yürütme	Kurulu	Başkanına	
iletmek,	 itirazlarla	 ilgili	 evrakları	 tutmak	 ve	 arşivlemek,	 gerekli	 evrak	 ve	 dokümanları	 hazır	 bulundurmak	 ve	
benzeri	görevleri	yapar.	
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(3) “Sınav	 Yürütme	 Kurulu”,	 “Sınav	 Hazırlık	 Komisyonu”,	 ve	 “Sınav	 Sekreterliği’nin	 görev	 ve	 sorumlulukları	
sınav	sonuçlarının	Rektörlük	tarafından	onaylanmasıyla	sona	erer.	

	
DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	

Personelin	Görevlendirilmesi	ve	Sınav	Giderlerinin	Karşılanması		
Personelin	görevlendirilmesi	
MADDE	11-	(1)	Sınav	öncesi	ve	sınav	sırasında	gereksinim	duyulan	personel	(öğretim	elemanı,	doktor,	hemşire,	
uzman,	 memur,	 teknisyen	 ve	 hizmetli	 vb)	 ile	 üniversite	 dışından	 da	 gereksinim	 duyulan	 nitelikli	 personel	
Yönetim	Kurulu’nun	önerisi	ile	Rektör	tarafından	görevlendirilir.	
	
Sınav	giderlerinin	Karşılanması	
MADDE	 12-	 (1)	 Sınavlar	 sırasında	 kullanılan	 araç-gereç	 ve	 malzemenin	 giderleri	 Yüksekokul	 bütçesinden	
karşılanır.	 Sınav	 giderlerinin	 Yüksekokul	 bütçesinden	 karşılanamadığı	 durumlarda	 Rektörlükten	 ödenek	
talebinde	bulunulur.	

	
BEŞİNCİ	BÖLÜM	

İtirazlar	ve	Sınav	Sonuçlarının	ilan	Edilmesi	İtirazların	kabulü	ve	karara	bağlanması	
MADDE	13-	(1)	Hiçbir	aday	sınavın	içeriğine	ilişkin	itirazda	bulunamaz.	İtirazlar	adayın	kendisi	tarafından	yazılı	
olarak	matbu	evrak	ile	yapılır.	İtirazlar	Sınav	Yürütme	Kurulu	tarafından	karara	bağlanır	ve	gerekçesiyle	birlikte	
itiraz	sahibine	bildirilir.	
	
Sınav	sonuçlarının	ilan	edilmesi	
MADDE	14-	(1)	Yetenek	Sınavı	sonuçları;	bütün	 itirazlar	karar	bağlandıktan	ve	en	son	aday	sınavına	girdikten	
sonra	sonuçlar	kontrol	edilerek	asil	ve	yedek	liste	olarak	Sınav	Yürütme	Kurulu	tarafından	belirlenir	ve	Yönetim	
Kurulu	tarafından	ilan	edilir.	Sonuç	listeler	onaylanmak	üzere	Rektörlüğe	gönderilir.	
	
Asil	ve	yedek	listeden	kesin	kayıt	yaptırma	esasları	
MADDE	 15-	 (1)	 Sınavı	 kazananlar	 için	 bir	 asıl	 liste	 hazırlanır.	 Asıl	 listeden	 sınav	 kazananlar,	 kesin	 kayıtlarını	
Rektörlük	tarafından	ilan	edilen	tarihler	arasında	yapar.	Asıl	listedeki	öğrenciler,	belirtilen	tarihlerde	kayıtlarını	
yaptırmak	zorundadırlar.	Bu	tarihler	arasında	kaydını	yaptırmayan	aday	hak	iddia	edemez.	
(2) Ayrıca,	 sayısı	 Yönetim	Kurulu’nca	 belirlenmek	 üzere	 bir	 yedek	 liste	 oluşturulur.	 Asıl	 listeden	 zamanında	
kayıt	yaptırmayanların	yerine	bu	yedek	 listeden	Yönetim	Kurulu’nun	belirlediği	ve	 ilan	ettiği	 tarihler	arasında	
sırasıyla	kayıt	yapılır.	Yedek	listeden	kazananların	sayısı	asil	listedeki	kazanan	aday	sayısını	geçemez.	Kesin	kayıt	
yaptırıp	eğitim-öğretim	başlamadan	önce	kaydını	sildirenlerin	yerine	yedek	listeden	kayıt	yapılır.	
(3) Kesin	 kayıt	 yaptırmaya	 hak	 kazanan	 adaylar	 Sağlık	 Kurulu	 Raporlarını	 tam	 teşekküllü	 devlet	 veya	
üniversitelerin	tıp	fakültesi	hastanelerinden	almak	zorundadırlar.	
	

ALTINCI	BÖLÜM	
Çeşitli	ve	Son	Hükümler	

Hüküm	bulunmayan	haller	
MADDE	16-	(1)	Bu	Esaslarda	hüküm	bulunmayan	hallerde;	“Mersin	Üniversitesi	Ön	Lisans	ve	Lisans	Öğretim	ve	
Sınav	 Yönetmeliği”,	 “Ölçme,	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Sistemi	 Kılavuzu”	 ve	 “2547	 sayılı	 Yüksek	 Öğretim	
Kanunu”nun	 ilgili	 hükümleri	 uygulanır.	 Gerektiğinde	 Sınav	 Yürütme	 Kurulu	 sınavla	 ilgili	 her	 türlü	 değişikliği	
yapmaya	yetkilidir.	
Yürürlükten	Kaldırma	
MADDE	 17-	 (1)	Mersin	 Üniversitesi	 Senatosunun	 29.04.2016	 tarihli	 ve	 2016/85	 sayılı	 kararı	 ile	 kabul	 edilen	
Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	Özel	Yetenek	Sınavları	Kayıt	ve	Uygulama	Esasları,	bu	
yönergenin	yürürlüğe	girdiği	tarih	itibariyle	yürürlükten	kaldırılmıştır.	
Yürürlük	
MADDE	18-	(1)	Bu	Esaslar	Mersin	Üniversitesi	Senatosu	tarafından	kabul	edildiği	tarihte	yürürlüğe	girer.	
Yürütme	
MADDE	 19-	 (1)	 Bu	 Esasların	 hükümlerini	 Mersin	 Üniversitesi	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Yüksekokul	 Müdürü	
yürütür.	
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BEDEN	EĞİTİMİ	VE	SPOR	YÜKSEKOKULU	
ÖZEL	YETENEK	SINAVI	KILAVUZU	

BEDEN	EĞİTİMİ	VE	SPOR	YÜKSEKOKULU	HAKKINDA	

Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği	Bölümü;	1993-1994	eğitim	öğretim	yılında	Fen-
Edebiyat	 Fakültesi	 bünyesinde	 başlamış,	 1999-2000	 eğitim-öğretim	 yılında	 da	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	
Yüksekokulu	bünyesinde	yerini	almıştır.	Bölümümüz	Çiftlikköy	Yerleşkesi	Spor	Merkezi	Kompleksi	içerisinde	yer	
almaktadır.	 Ortak	 kullanıma	 açık	 spor	 salonları,	 yüzme	 havuzu,	 açık	 spor	 tesisleri,	 laboratuvarları,	 derslikler,	
kütüphane	 ve	 kafeterya	 gibi	 öğrencilerin	 eğitim/öğretim,	 sosyal	 ve	 kültürel	 gelişimlerine	 hizmet	 edecek	
ortamlar	bulunmaktadır.	

Yüksekokulumuzda	bir	profesör,	sekiz	doçent,	beş	yardımcı	doçent	olmak	üzere	14	öğretim	üyesi,	dört	
öğretim	görevlisi,	üç	okutman	ve	iki	araştırma	görevlisi	olmak	üzere	toplam	23	öğretim	elemanı	bulunmaktadır.	

	 Yüksekokulumuzun	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Öğretmenliği	 Bölümü’nde	 2016-2017	 eğitim	 ve	 öğretim	
dönemi	 bahar	 yarıyılı	 itibariyle	 244,	 Antrenörlük	 Eğitimi	 Bölümü’nde	 ise	 68	 olmak	 üzere	 toplam	 312	 kayıtlı	
öğrencisi	 bulunmaktadır.	 Spor	 Yöneticiliği	 Bölümü	 için	 ise	 2017-2018	 eğitim	 ve	 öğretim	 döneminde	 öğrenci	
alınacaktır.	 Bununla	 birlikte	 yüksekokulumuzun	 Eğitim	Bilimleri	 Enstitüsü	 kapsamında	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	
Anabilim	Dalı’nda	da	yüksek	lisans	ve	doktora	programlarına	kayıtlı	95	öğrencisi	bulunmaktadır.		

	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Yüksekokulu’na	 2017-2018	 eğitim-öğretim	 döneminde	 yabancı	 uyruklularla	
birlikte	toplam	190	öğrenci	alınacaktır.	Ayrıca,	birinci	ve	sekizinci	yarı	yıllar	hariç,	her	dönem	için	her	sınıfa	iki	
öğrenci	 yatay	 geçiş	 kontenjanı	 bulunmaktadır.	 Buna	 ek	 olarak,	 Farabi,	 Erasmus	 ve	 Mevlana	 programları	
kapsamında	yurtiçi	ve	yurtdışı	öğrenci	değişimi	yapılmaktadır.		

	

TANIMLAR	

BESYO	 	 :	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	

YGS-P	 	 :	Yükseköğretime	Geçiş	Sınavı	Puanı	

ÖYSP-SP	 :	Özel	Yetenek	Sınav	Puanı-Standart	Puan	

YP	 	 :	Yerleştirme	Puanı	

	
GENEL	BİLGİLER	

1. Mersin	 Üniversitesi	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Yüksekokulunun	 Tablo	 1’de	 belirtilen	 bölümlerine	 2017-
2018	Eğitim-Öğretim	yılı	için	Özel	Yetenek	Sınavı	ile	öğrenci	alınacaktır.	

2. Her	bölüm	için	2017	YGS’den	200	ve	üstünde	puan	alan	adaylar	başvuru	yapabilecektir.		

3. 30	 Mart	 2012	 tarihi	 itibariyle	 bir	 mesleğe	 yönelik	 program	 uygulayan	 ortaöğretim	 kurumlarından	
mezun	olan	veya	öğrenim	görmekte	olan	Spor	Lisesi/Alan/Bölüm	ve	Kol	mezunlarına	(Alan	Kodu	6049	
olanlar)	ek	puan	verilecektir.	

4. Özel	 Yetenek	 Sınavı,	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Öğretmenliği	 ile	 Spor	 Yöneticiliği	 Bölümü	 için	 üç,	
Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	için	ise	tek	aşamalıdır.		

5. Birinci	 aşamada,	Beceri	 Koordinasyon	 testi	 sonuçlarına	 göre;	 ikinci	 aşamada	 ise	 YGS	puanlarına	 göre	
eleme	 yapılacak;	 üçüncü	 aşamada	 her	 iki	 eleme	 sonucunda	 kalan	 adayların	 Yerleştirme	 Puanı	 (YP)	
2017-ÖSYS	Kılavuzu’nda	belirtilen	formül	aracılığıyla	hesaplanacaktır.	

6. Engelli	öğrenci	kontenjanı	ilan	edilmeyecektir.	
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Tablo	1.	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu’na	Alınacak	Öğrencilerin	Bölüm	ve	Spor	Dallarına	İlişkin	Kontenjan	
Dağılımları	

	
Bölüm	/	Spor	Dalı	

Kontenjan	
(Kadın)	

Kontenjan		
(Erkek)	

Yabancı	
Uyruklu	
(Kadın)	

Yabancı	
Uyruklu	
(Erkek)	

Toplam	

Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği	Bölümü	 25	 25	 5	 5	 50+10	
Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	 20	 20	 5	 5	 40+10	

Atletizm	 4	 4	 1	 1	

	
Basketbol	 5	 5	 -	 -	
Voleybol	 4	 4	 1	 1	
Güreş	 4	 4	 1	 1	
Yüzme	 3	 3	 2	 2	

Spor	Yöneticiliği	Bölümü	 20	 20	 -	 -	 40	
	

ÖN	KAYIT/KAYIT	ONAY		VE	SINAV	TARİHLERİ	
Online	Sınav	Kaydı	ve	Kayıt	Onaylatma:		

Tarih:12	–	19	Temmuz	2017	
Adres:	http://besyosinav.mersin.edu.tr	
Saat:	08:00-17:00	(Kayıt	saati	bitiminden	sonra	kayıt	alınmayacaktır)	
Adaylar	önce	online	kayıt	yaptırmalı	ve	sonra	kaydı	şahsen	onaylatmalıdır.	
Yer:	Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu,	Çiftlikköy	Merkez	Kampusu,	
Yenişehir/MERSİN	

Sınav	Tarihi	ve	Yeri:	
Tarih:	24–27	Temmuz	2017	
Yer:	Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu,	Çiftlikköy	Merkez	Kampusu,	
Yenişehir/MERSİN	

Kesin	Kayıt	Tarihleri(Kazanan	Adaylar	için):	
Asiller	Adaylar	 :	07-08	Ağustos	2017	
Yedekler	 :	09-10Ağustos	2017	

	
İLETİŞİM	ADRESİ:	
Mersin	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu	Çiftlikköy	Kampusu,	Yenişehir/MERSİN	
TEL	 :	(0-324)	361	00	01	(10	hat)/16511-16530	
	

BAŞVURU	KOŞULLARI	VE	GEREKLİ	BELGELER	
Başvuru	Koşulları:	
Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği,	Antrenörlük	Eğitimi	ve	Spor	Yöneticiliği	Bölümleri	 için;2017-YGS	sınavına	
girmiş	ve	herhangi	bir	puan	türünden	YGS-1,	YGS-2,	YGS-3,	YGS-4,	YGS-5	ve	YGS-6(OBP	eklenmemiş	ham	puan)	

a. Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği	için	200,		
b. Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	için	200,		
c. Spor	Yöneticiliği	Bölümü	için	200	ve	üstü	puan	almış	olmak,	

2) Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	 için	 ilgili	 spor	dallarında	geriye	dönük	en	az	3	 (üç)	 yıllık	 kulüp	 sporcu	 lisansı	
olmak	(okul	lisansları	hariç).	

3) Sağlık	açısından	engeli	ve	organ	anomalisi	olmamak	
	

Sınav	Başvuru	Kaydı	İçin	İstenen	Belgeler:	

1) Online	Kayıt	Formu	çıktısı.	

2) Özel	kimlik	belgesinin	aslı	ve	fotokopisi	(Nüfus	Cüzdanı,	Sürücü	Belgesi,	Pasaport).	

3) Sağlık	Raporu	(beden	eğitimi	ve	spor	özel	yetenek	sınavlarına	girmesine	engel	olmadığına	dair	rapor)	
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4) Sporcu	 Lisansı:(Antrenörlük	 Eğitimi	 Bölümü’ne	 başvuran	 adayla	 için)	 Antrenörlük	 Eğitimi	 Bölümüne	
başvuran	 adaylardan	 ilan	 edilen	 spor	 dalları	 için	 2016-2017	 spor	 sezonu	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 geçmiş	
herhangi	 3	 yıla	 ait	 “Sporcu	 Lisansı”.	 Adaylar,	 sporcu	 lisanslarını	 ilgili	 spor	 federasyonu	 ya	 da	 Gençlik	
Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürlükleri	aracılığıyla	Spor	Genel	Müdürlüğü	Lisans	Sistemi’nden	onaylı	çıktı	alarak	
başvuru	 sırasında	 ıslak	 imzayla	 onaylanmış	 şekilde	 teslim	 etmelidir.	 Okul	 sporcu	 lisansları	 bu	 kapsam	
dışındadır.		

	

ÖNEMLİ	AÇIKLAMALAR	
1) Sınav	kaydı	onaylatma	işlemi	aday	tarafından	şahsen	yapılır.		

2) Sınav	kaydı	onaylatma	işlemi	sırasında	adaya	üzerinde	fotoğrafı	bulunan	“Özel	Yetenek	Sınavı	Giriş	Belgesi”	
verilecektir.	Sınav	Giriş	Belgesi’ni	göstermeyen	aday	sınava	alınmayacaktır.	Aday	sınav	sırasında	bu	belge	
ile	birlikte	 yanında	 ‘Özel	 Kimlik	Kartı’	 da	bulundurmak	 zorundadır	 (Nüfus	Cüzdanı,	 Pasaport	 veya	 Sürücü	
Belgesi).		

3) Adaylar	 için	 sınav	 ile	 ilgili	 açıklayıcı	 bilgiler	 ve	 adayların	 uymaları	 gereken	 kuralları	 içeren	 “Özel	 Yetenek	
Sınavı	Kılavuzu”,	http://besyosinav.mersin.edu.tr	adresinde	yayınlanacaktır.	

4) Sınav	süresince	mazeret	bildirmek	amaçlı	alınan	sağlık	raporları	geçersizdir.	

5) Her	aday,	ilan	edilen	grupta	ve	kendi	sırasında	sınava	girmek	zorundadır.	İnternet	sayfasında	ilan	edilecek	
olan	tarih,	yer	ve	saatte	hazır	bulunmayanlar	sınava	girme	haklarını	kaybetmiş	olacaklardır.	Sınav	Yürütme	
Kurulu	sınav	gün,	yer	ve	saati	konusunda	değişiklik	yapabilir.	

6) Kılavuzda	belirtilmeyen	konular	hakkında	Sınav	Yürütme	Kurulu	yetkilidir.	

7) İtirazlar	Sınav	Yürütme	Kurulu	tarafından	değerlendirilir.	Aday	varsa	itirazını	sadece	ilgili	oturum	esnasında	
yapabilir.	

8) Adaylar,	sınav	kurulu	tarafından	ilan	edilecek	sırayla	sınava	alınacaktır.	

9) Adaylar,	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği,	Spor	Yöneticiliği	ve	Antrenörlük	Eğitimi	Bölümleri	için	bir	ya	
da	 birden	 fazla	 tercih	 yapabilir.	 Değerlendirme,	 adayın	 tercih	 sırasına	 göre	 yapılacaktır.	 Antrenörlük	
Eğitimi	bölümünü	sadece	ilgili	spor	dallarından	birinde	sporcu	lisansı	olanlar	tercih	edebilir.	

10) Antrenörlük	Eğitimi	Bölümüne	başvuran	adaylar,	başka	bir	spor	dalında	sporcu	 lisansları	olsa	dahi	birden	
fazla	spor	dalı	seçimi	yapamazlar.	

11) Kesin	 kayıt	 yaptırmaya	 hak	 kazanan	 adayların	 kayıt	 evrakları	 ile	 birlikte	 üniversite	 veya	 devlet	
hastanelerinden,	“Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği,	Antrenörlük	ve	Spor	Yöneticiliği	bölümlerine	kesin	
kayıt	 yaptırmasında	 ve	 eğitim	 öğretimi	 sürdürmesinde	 bir	 sakınca	 olmadığını”	 gösteren	 sağlık	 kurulu	
raporu	almaları	gerekmektedir.	

12) Bölümlere	 başvuran	 yabancı	 uyruklu	 adaylar	 (KKTC	 vatandaşları	 hariç),	 Sınav	 Yürütme	 Kurulu’nun	
belirleyeceği	yüzme,	atletizm,	cimnastik	ve	branş	sınavlarından	oluşan	bir	değerlendirmeye	tabi	tutulurlar.	
Sınav	 sonucunda	 adayın	 başarılı	 olup	 olmadığı	 ilan	 edilir.	 Antrenörlük	 Eğitimi	 Bölümünü	 tercih	 edecek	
yabancı	uyruklu	adaylar,	ilan	edilen	spor	dallarında	sporcu	olduklarını	uluslararası	spor	federasyonlarından	
(örn;	 FIBA,	 IAAF,	 FIVB,	 vs)	 alacakları	 onaylı	 sporcu	 belgesi	 ve	müsabaka	 sonuç	 belgeleri	 ile	 ibraz	 etmek	
zorundadırlar.		

13) Yedeklerin	 yerleştirilmesinden	 sonra	 kontenjanların	 dolmaması	 durumunda,	 kesin	 kayıt	 hakkı	
kazanamamış	 olan	 adaylar	 arasından	 spor	 dalı	 ayırımı	 yapılmaksızın	 özel	 yetenek	 sınavından	 en	 yüksek	
puan	 almış	 olan	 adaylar,	 bölüm	 tercihleri	 ve	 cinsiyetlerine	 göre	 kontenjan	 aktarımı	 yapılır.	 Örneğin;	
kontenjanı	dolmayan	bir	spor	dalındaki	kadın	adayların	yerine	kesin	kayıt	hakkı	kazanamamış	olan	ve	özel	
yetenek	 sınavından	 en	 yüksek	 puan	 almış	 diğer	 kadın	 adaylar	 branşına	 bakılmaksızın	 kontenjan	 aktarımı	
yapılarak	 sınavı	 kazanma	 hakkı	 elde	 eder.	 Cinsiyetler	 arası	 (kadından	 erkeğe	 ya	 da	 erkekten	 kadına)	 ve	
bölümler	 arasında	 (örneğin;	 antrenörlük	 eğitimi	 bölümünden	 beden	 eğitimi	 bölümüne	 veya	 spor	
yöneticiliği	bölümüne)	kontenjan	aktarımı	yapılmaz.			
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14) Özel	 Yetenek	 Sınavı	 nesnel	 ölçüm	 araçlarıyla	 yapılacak	 ve	 sonuçlar	 bilgisayar	 aracılığıyla	 hesaplanarak	
adaylara	duyurulacaktır.	

15) Kesin	kayıtlar,	Mersin	Üniversitesi	Öğrenci	 İşleri	Daire	Başkanlığı’nca	yapılacaktır;	asıl	 listeden	kesin	kayıt	
yaptırmayan	adayların	yerine	yedek	listeden	sırasıyla	kayıt	yapılacaktır.		

	

SINAV	BİÇİMİ	ve	TANITIMI	
	

• Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği		

• Spor	Yöneticiliği	Bölümü	

Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği	ve	Spor	Yöneticiliği	Bölümü	Özel	Yetenek	Sınavı’nın	nasıl	yapılacağı	
ve	Yerleştirme	Puanı’nın	(YP)	nasıl	hesaplanacağı	aşağıda	belirtilmiştir.	

Birinci	Aşama:	Özel	Yetenek	Sınavı	 için	kayıt	yaptıran	her	aday,	programda	 ilan	edilen	sırayla	“Beceri	
Koordinasyon	 Testi’ne”	 alınacaktır.	 Bu	 testte	 elde	 edilen	 dereceler	 dikkate	 alınarak	 en	 iyi	 dereceye	 göre	
sıralama	yapılacak	ve	katılanların	en	düşük	dereceden	başlamak	üzere	%25’i	elenecektir.	Örneğin;	750	erkek	
adayın	 katıldığı	 Beceri	 Koordinasyon	 testinde,	 alınan	 dereceye	 göre	 sıralama	 yapıldığında,	 alt	 sıralarda	
kalanların	 %	 25’ine	 denk	 gelen	 187	 aday	 elenecek	 ve	 ikinci	 aşamaya	 563	 aday	 geçmiş	 olacaktır.	 Eleme	 alt	
sınırında	puan	eşitliği	olduğu	durumlarda	eşit	puanlı	adaylar	 ikinci	aşamaya	alınacaktır.	 İkinci	aşamaya	geçme	
hakkı	kazanan	adaylar	bölüm	ve	cinsiyete	göre	ayrı	ayrı	ilan	edilecektir.		

İkinci	 aşama:	 Bu	 aşamada	 adayların	 sadece	 YGS-2017	 puanları	 dikkate	 alınarak	 en	 yüksek	 puandan	
düşük	puana	doğru	sıraya	konulacak	ve	en	düşük	puandan	başlamak	üzere	%25’i	elenecektir.	Örneğin;	 ikinci	
aşamaya	geçen	563	aday	YGS-2017	puanlarına	göre	sıraya	konulduğunda	140	aday	elenerek	423	aday	üçüncü	
aşamaya	kalacaktır.	Birinci	aşamada	olduğu	gibi	eleme	alt	sınırında	puan	eşitliği	olduğu	durumlarda	eşit	puanlı	
adaylar	ikinci	aşamaya	alınacaktır.	Üçüncü	aşamaya	geçme	hakkı	kazanan	adaylar	bölüm	ve	cinsiyete	göre	ayrı	
ayrı	ilan	edilecektir.	

Üçüncü	 aşama:	 Bu	 aşamada	 adayların	 Yerleştirme	 Puanları	 (YP)	 hesaplanacaktır.	 Adayların	 Beceri	
Koordinasyon	 testinden	 aldıkları	 puanlar	 bu	 aşamada	 aşağıda	 verilen	 formül	 yardımıyla	 Özel	 Yetenek	 Sınavı	
Standart	 Puana	 (ÖYSP-SP)	 dönüştürülecektir.	 Bu	 puan	 2	 ile	 çarpılarak	 aşağıdaki	 formül	 uygulanacaktır.	
Adayların	YP’leri	en	yüksek	puandan	düşük	puana	göre	sıralama	yapılacak	ve	ilan	edilen	kontenjan	kadar	aday	
tercih	sırasına	göre	asil	veya	yedek	listeden	kazanmış	olacaktır.		

	

• Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü:	

Antrenörlük	Eğitimi	Bölümü	için	başvuruda	bulunan	adayların	Yerleştirme	Puanlarının	(YP)	hesaplaması	
aşağıda	verilen	işlem	basamaklarına	göre	yapılacaktır.	

1. Bu	bölüme	başvuran	adaylar	başvurdukları	 spor	dalı	 kapsamında	kalarak	beceri	 koordinasyon	parkuruna	
girerler.	 Değerlendirme	 her	 spor	 dalı	 için	 bağımsız	 yapılır.	 Örneğin;	 basketbol	 spor	 dalından	 sınava	
başvuran	 erkek	 adaylar	 sadece	 basketbol	 spor	 dalından	 sınava	 başvuran	 erkek	 adaylarla	 kendi	 içinde	
değerlendirmeye	katılır.	

2. Adayların	 Beceri	 Koordinasyon	 Testi’nden	 alınan	 puanları	 standart	 puana	 dönüştürülerek	 ÖYSP-SP	
hesaplanır.		

3. Bu	puan	2	ile	çarpılarak	aşağıdaki	formül	uygulanır.	Adayların	YP’leri	en	yüksek	puandan	düşük	puana	göre	
sıralama	 yapılacak	 ve	 ilan	 edilen	 kontenjan	 kadar	 aday	 tercih	 sırasına	 göre	 asil	 veya	 yedek	 listeden	
kazanmış	olacaktır.	

Özel	 Yetenek	 Sınavı	 Standart	 Puanları	 (ÖYSP-SP)	 ve	 Yerleştirme	 Puanları	 (YP)	 hesaplanmasında	
aşağıdaki	formüller	kullanılacaktır	(OSYS-	2017,	s.	27).		
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a)	Aday	 aynı	 alandan	 geliyorsa:	 (30.03.2012	 tarihi	 itibarıyla	 bir	mesleğe	 yönelik	 program	 uygulayan	 -Spor	
Lisesi/Bölüm/Alan/Kol	 (6049	 alan	 koduna	 sahip	 olanlar)-	 ortaöğretim	 kurumlarından	 mezun	 olan	 veya	
öğrenim	görmekte	olan	öğrenciler	için	uygulanacaktır.)	

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	YGS-P)	

Önemli	 Not:	 2016-ÖSYS'de,	 YGS/LYS	 puanı	 veya	 özel	 yetenek	 sınavı	 sonucu	 ile	 bir	
yükseköğretim	 programına	 yerleştirilmiş	 adayların	 ortaöğretim	 başarı	 puanları	 ile	 ilgili	
katsayıları	yarıya	düşürülecektir.	2016-ÖSYS’de,	sınavsız	geçiş	hakkı	ile	ön	lisans	programlarına	
yerleştirilen	adaylara	bu	kural	uygulanmayacaktır	(ÖSYS-2017,	s.	27).	

	
	

BECERİ	KOORDİNASYON	TESTİ	
Not:	Adaylara	iki	hak	verilecektir.	Yapılan	en	iyi	derece	değerlendirmeye	alınacaktır.	

	
Şekil	1.	Beceri	Koordinasyon	Parkuru	ve	İstasyonları	
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1.	Alçak	Engel	Geçişi:	
Aday,	 başlangıç	 noktasından	 geçerek	 fotoselli	 kronometreyi	 başlatır.	 15	 cm	 yüksekliğinde	 ve	 100	 cm.	 aralıklarla	
dizilmiş	 8	 adet	 engelin	 üzerinden,	 engele	 basmadan	 ve	 pas	 geçmeden	 koşarak	 bu	 istasyonu	 tamamlar	 ve	 diğer	
istasyona	geçer.		
	
2.	Minderde	öne	takla:	
Aday	 cimnastik	 minderi	 üzerinde	 iki	 adet	 öne	 takla	 yapar.	 Öne	 takla	 formu	 dışındaki	 bir	 başka	 takla	 formu	 ile	
hareket	 yapılamaz.	 Başka	 bir	 takla	 formu	 kullanan	 aday	 uyarıldığında	 hareketi	 tekrar	 eder.	 	 3	 tekrar	 sonucunda	
başarısız	olan	aday	bir	sonraki	istasyona	geçer.	
	
3.	Engelden	Öne	ve	Yanlara	Sıçrama:	
Aday	değişen	yüksekliklerde	(öne	ve	yana	sıçrama	engelleri	farklı	yüksekliklerde	olabilir)	konumlanmış	beş	engelden	
oluşan	 sıçrama	 istasyonuna	 gelir.	 Bu	 istasyonda	 aday	 engelleri	 sırasıyla	 öne,	 sola	 ve	 sağa	 olmak	 üzere	 çift	 ayak	
sıçramalar	yapar	(1.	Sıçrama	öne,	2.	Sıçrama	sola,	3.	Sıçrama	sağa,	4.	Sıçrama	öne,	5.	Sıçrama	sağa,	6.	Sıçrama	sola	
ve	7.	Sıçrama	öne).	Aday	sıçrama	sırasında	engeli	düşürürse	düzeltir	ve	düşürdüğü	engelin	üzerinden	tekrar	sıçramak	
suretiyle	kaldığı	yerden	devam	ederek	istasyonu	tamamlar.	
	
4.Duvara	Top	Atma-Tutma:		
Aday	sepetin	içerisindeki	tenis	toplarından	birini	alarak	çizgi	ile	belirlenmiş	5	m.	uzaklıktaki	duvara	tek	elle	sırasıyla	
beş	atış	yapar.	Aday	duvardan	seken	topu	tek	veya	çift	elle	tuttuktan	sonra	tekrar	aynı	top	ile	atışa	devam	edebilir.	
Topun	kaçması	durumunda	aday	kaçan	topu	yakalayarak	veya	sepetten	yeni	bir	top	alarak	atışına	devam	eder.	Aday	
yere	 çarptırarak	 top	 atamaz	 ve	 tutamaz.	 	 Aday,	 son	 topu	 atıp	 tuttuktan	 sonra	 topu	 sepete	 koyarak	 istasyonu	
tamamlar.	
	
5.	Geri	ve	Düz	Koşu:	
Aday,	 15	m.	mesafeyi	 geri	 geri	 koşu,	 sonra	 dönüşte	 düz	 koşu	 formatında	 koşar	 ve	 bir	 sonraki	 istasyonuna	 geçer.	
Koşu	 sırasında	aday	düşerse	kaldığı	 yerden	aynı	 formatta	koşuya	devam	eder.	Ayrıca	parkurda	hiçbir	 koni,	 slalom	
çubuğu	ya	da	engel	zemine	sabitlenmemiştir,	eğer	aday	bunlardan	birini	devirir	ya	da	düşürürse	kendisi	düzeltir	ve	
kaldığı	yerden	devam	eder.	
	
6.	Sağlık	Topu	Taşıma:		
Aday,	bu	istasyonda	tek	ve	çift	olarak	numaralandırılmış	ve	bir	kutu	içine	konulmuş	8	adet	sentetik	ağırlık	topunu,	
“TEK”-“ÇİFT”	olarak	isimlendirilmiş	kasalara	sırasıyla	taşır.	Aday	istediği	toptan	başlayabilir	ve	her	seferinde	bir	top	
taşıyabilir.	Tek	numaralı	topları	TEK,	çift	numaralı	topları	ÇİFT	kutusuna	koymak	zorundadır.	Aday,	sepete	yanlış	bir	
top	koyması	durumunda	(Örneğin;	Tek	numaralı	topu	çift	numaralı	kasaya	koyma	gibi)	uyarılır	ve	topu	doğru	kasaya	
koymak	zorundadır.	Aday,		kaçan	top	olursa	yakalayarak	ilgili	kasaya	koyar	ve	kaldığı	yerden	devam	eder.	
	
7.	Tipleme:		
Aday,	 sepette	 bulunan	 basketbol	 topuyla	 istediği	 mesafeden,	 potaya	 (panya-arkalık-cam)	 beş	 kez	 sıçrayarak	
havadayken	at-tut	şeklinde	tipleme	yapar.	Başaramadığı	her	tipleme	için	bir	hak	daha	verilir.	Bu	haklar	kullanıldıktan	
sonra	diğer	istasyona	geçilir	(Örneğin;	aday	tiplemeleri	usulüne	uygun	yapamazsa	5	tip	ve	5	tip	de	tekrar	yapacağı	
için	 toplam	10	 tipleme	yapar	 ve	 istasyonu	bitirir).	 Eğer	 top	kaçarsa	kaçan	 topu	yakalayarak	kaldığı	 yerden	devam	
eder.	Usule	uygun	tipleme	tamamlandığında	aday	topu	sepete	koymak	zorundadır.	
	
8.	Engel	üzerinden	geçme:		
Aday,	belli	bir	yükseklikteki	engelin	(atlama	beygiri)	üzerinden,	engele	temas	ederek	ya	da	etmeyerek	geçer.	Ancak	
bu	 geçiş	 sırasında	 aday,	 engelin	 sağ	 ve	 sol	 tarafına	 konulan	 dikmeleri	 devirecek	 olursa	 dikmeyi	 eski	 konumuna	
getirip	engeli	yeniden	geçmek	zorundadır.		
	
9.	Slalom	ve	Bitiriş:	
Aday	 belli	 aralıklarla	 çapraz	 şekilde	 konumlanmış	 engellerin	 etrafında	 dolaşarak	 slalom	 yapar	 ve	 bitiriş	 noktasına	
gelir.	Slalom	çubukları	zemine	sabitlenmemiştir.	Devrilen	slalom	çubukları	aday	tarafından	düzeltilir	ve	bitişe	doğru	
yönelir.	Aday	bitiriş	noktasında	fotoselli	kronometreyi	durduramamışsa	geri	dönerek	kronometreyi	durdurur.	Teknik	
aksaklıklardan	kaynaklanan	durumlarda	aday	sorumlu	tutulmaz. 


