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Sevgili Adaylar, 

 

Ulusararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi 

Lisans Programlarının temel amacı; özgüveni ve toplum bilinci yüksek, etik değerlere sahip, hızla 

değişen günümüz bilgi akışına ve teknolojiye uyum sağlayabilen, alandaki bilgi ve becerilerini 

çevresine aktarabilen, akademik olarak yetkin ve dünya standartlarında mesleki yeterliliklere sahip 

beden eğitimi öğretmenleri, her branştan antrenörler ve serbest zaman eğitmenleri ile alanında kamu - 

özel kurum ve kuruluşlarda faal olarak görev yapabilecek ve çağın gereksinimlerine uygun kalifiye 

spor insanlarının yetiştirilmesidir.  

  Üniversitelerin misyonlarından biri olan topluma hizmet kısmında ise amacımız, bireylerin ve 

toplumun fiziksel, sportif ve akademik etkinliklere aktif olarak katılımını sağlamak, onları 

bilgilendirmek ve bu sayede kişilerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Ayrıca, ada sporuna bilimsel 

destek sağlayarak ulusal ve uluslararası sportif başarıyı en üst düzeye taşımaktır. 

 

Ulusararası Final Üniversitesi olarak temel hedefimiz bölgenin yaşam kalitesini yükselten ve 

beden eğitimi ve spor alanına hizmet veren, eğitim ve araştırmada bölgesel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde benimsenen ve güvenilen örnek bir kurum olmaktır. 

 

Sevgili adaylar, sınavımızın güvenilirliği için en üst seviyede hassas çalışmalar yürütmekteyiz. 

Bu sayede sınavı kazanacak adayları en doğru şekilde belirleyerek alanımıza iyi yetişmiş, kaliteli ve 

Ulusararası Final Üniversitesi’ne yakışır spor insanları kazandırmak düşüncesindeyiz.  

 

Bu hedeflerime ulaşmada bizlerle birlikte olmak ve katkı sağlamak yolunda sizleride aramızda 

görmekten mutluluk ve gurur duyarız. Bu vesile ile şimdiden sınava girecek tüm adaylara başarılar 

dilerim. 

 
 

 

 
Yrd.Doç. Dr. A.Taner ERDOĞAN 

                              Yüksekokul Müdürü 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

PROGRAMLARI 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVI KILAVUZU 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük 

Eğitimi Programı Özel Yetenek Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve Yerleştirme Puanının (YP) nasıl 

hesaplanacağına dair bilgileri bu kılavuzda bulacaksınız. 

SINAV TANITIMI 

Özel Yetenek Sınavı 7 farklı istasyonu içeren koordinasyon testinden oluşacaktır. 

Özel Yetenek Sınavında adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplamasında aşağıdaki 

kriterler göz önünde bulundurulur:  

 2019-YKS’de en az 150 veya üzeri TYT Puanı (Spor Lisesi adayları dâhil) 

 Ortaöğretim Başarı Puanı - OBP  

 Koordinasyon testinden elde edilecek “Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı” 

(ÖYSP-SP).  
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül 
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

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

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.  
 

a) Aday aynı alandan geliyorsa  
               YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  
               YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )  

 

Bölümlere Göre Genel Kontenjan Dağılımı 

Program Kontenjan 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 

  

Antrenörlük Eğitimi 20 -  Basketbol  /  Futbol 

  
Gerekli görüldüğü durumlarda programlar, erkek ve kadın kontenjanları arasında aktarım yapılabilir. 

Not: 2018-ÖSYS'de, YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 2018-

ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural 
uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak 

ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  

Sınav Komisyonu gerekli durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Kısaltmalar: 

UFÜ: Uluslararası Final Üniversitesi 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

TYT-P: Temel Yeterlilik Testi Puanı 
OBP: Ortaöğrenim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı 

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı 
YP: Yerleştirme Puanı 
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KOORDİNASYON  PARKURU  İSTASYONLARI 

 

1. Slalom 
Aday önce başlangıç çizgisinde bulunan fotoseli geçerek engelleri Şekil 1’de gösterildiği sırayla 

basketbol topu ile slalom yapar. Adayların bu hareket sırasında engellerin üzerinden atlamaları 

yasaktır. Slalom sırasında topun elden kaçırılması durumunda aday topu yakalayıp kaldığı engelden 
devam edebilir. Son engel geçildikten sonra aday topu kasanın içine bırakmakla yükümlüdür. Kural 

ihlali yapılan her engelin tekrar edilmesi gerekmektedir. 

 

 

2. Öne takla 

Basketbol topunu kasanın içine koyan aday cimnastik minderini düz hizalayarak öne takla atar. Öne 

takla dışında yapılan diğer takla ve atlama teknikleri kabul edilmez ve taklanın tekrarlanması gerekir.  
 

 

3. Merdiven  

Aday, yere serili bulunan merdivenin birinci karesinden başlayarak çift ayak sıçrama yapar ve son 
kareye (9. kare)  kadar çift ayak sıçrama yaparak devam eder. Hareketi yaparken her iki ayağın da 

eşzamanlı olarak her kare içerisinde yere temas etmesi gerekmektedir. Tek ayakla yapılan sıçramalar 

kabul edilmez ve hata yapılan kare tekrarlatılır.   
 

 

4. Futbol 
Merdiven serisini bitiren adayın, futbol istasyonunda öncelikle topu önüne alacak şekilde hizalaması 

gerekmektedir. Yan ve arkadan alınıp sürülen seri geçersiz sayılır ve baştan başlatılır. Aday, yerde 

belirtilen alanda bulunan futbol topunu sürerek engelin etrafından dolaşır ve yine belirtilen alana topu 

sürüp getirerek topu kontrollü bir şekilde durdurur. Topu belirtilen alana kontrollü bir şekilde bırakan 
aday diğer istasyona geçer. Topun belirtilen alandan dışarı çıkması durumunda aday tekrar geri döner 

ve topu karenin içerine getirerek kontrollü bir şekilde bırakır. Kontrollü bir şekilde topu bırakmasına 

rağmen topun dışarı çıkması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz. 
 

 

5. Hentbol 
Aday kutu içerisinde bulunan hentbol topunu alır ve işaretlenmiş alan içersinde topu 3 kez duvara 

fırlatıp yakalar. Top, yerden sektirerek ya da direkt olarak da atılabilir. Kural hatası ve ihlali 

durumlarında aday baştan (kaldığı sayıdan başlamak suretiyle) atış hareketine başlar. Atışlarını 

başarılı bir şekilde tamamlayan aday topu tekrar kutunun içine koymak zorundadır. 
 

 

6. Engel Sıçrama 
Hentbol istasyonundan gelen adayın engelin üzerinden (engel yüksekliği: Kadın:25cm – Erkek: 

40cm) yan şekilde çift ayak sağa ve sola toplamda 4 kez başarılı bir şekilde sıçraması gerekmektedir. 

Tek ayakla yapılan sıçramalar kabul edilmez. Kural ihlali durumunda sıçrama kalınan sayıdan devam 

edilir. 
 

 

7. Z Koşusu 
Denge istasyonunu başarı ile tamamlayan adayın, Şekil 1’de oklarla gösterildiği sırayı takip ederek 

hunilere dokunarak ilerlemesi gerekmektedir. Hunilere dokunmadan ilerleyen aday Z koşusu 

başlangıç çizgisine geri dönüp baştan başlamak zorundadır. Z koşusu sırasında adaylar istediği koşu 
şeklini kullanabilir (öne, yana, çapraz vb.). 
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Şekil 1. Koordinasyon Parkuru 

 

 
Her adaya iki hak verilir. En iyi derecesi değerlendirmeye alınır. 
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

İLAN OLUNUR 

 Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programına 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Özel Yetenek 

Sınavı ile öğrenci alınacaktır.  

 
 

   

   

 

 

 

Bütün Sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

2019-YKS’de en az 150 veya üzeri TYT Puanı (Spor Lisesi adayları dahil) almış olmak. 

 

 

SINAV KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR - Sınav Kaydı sınav günü yapılacaktır 

 2019 TYT Sınav Sonuç Belgesi 

 T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi 

 Sınava Girmesinde sakınca olmadığını gösterir Sağlık Raporu 

 

 

 İLETİŞİM ADRESİ 

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Toroslar Caddesi, No:6, Çatalköy, Girne, KKTC 

 

İRTİBAT NUMARALARI 

+90 392 650 6666 

+90 850 811 1838 

+90 392 444 0838 

 

WEB SAYFASI 

https://final.edu.tr/ 

 


