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I. BÖLÜM KONTENJANLARI, ÖN KAYIT SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ  

 

Tablo- 1: Bölüm Kontenjanları, Ön Kayıt, Sınav Tarihleri ve Yerleri 
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II. ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1)   Başvuracak adayların 2017 YGS sınav puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6 

puanlarından herhangi birinden); Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne müracaat edecek adaylar için 

asgari 190 (yüz doksan) puan, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (I. – II. Öğretim) müracaat edecek 

adaylar için asgari 160 (yüz altmış) olduğunu gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, 

2) a) Milli Sporcular Kontenjanına veya Özel Yetenek Sınavına başvuracak milli adayların 2017 YGS sınav 

puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6 puanlarından herhangi birinden) asgari 150 

(yüz elli) ve daha fazla olduğunu gösteren Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı, 

b)  Milli Sporcular için milli olduklarını gösteren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-ilgili Federasyonun 

imza yetkisi olan kişilerce onaylanmış Millilik Belgesinin aslı ile fotokopisi (2013 yılı ve daha sonrası) 

(Başka kurumlardan alınan belgeler geçersizdir.)  

Okulu Bölümü Kontenjan 
Ön Kayıt 

Tarihi ve Yeri 
Sınav Tarihi Sınav Yeri 

Sınav 

Sonuçları 

ilanı 

 

 

 

 

Aksaray 

Üniversitesi 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

 

 

 

 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 

40 

25 Erkek, 

15 Kız, 

 

 03. 07. 2017 

 12. 07. 2017 

tarihleri arası 

mesai saatleri 

içerisinde 

Aksaray 

Üniversitesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

(Aksaray 

Üniversitesi 

Kampüsü Adana 

Yolu Üzeri)** 

17-20 

Temmuz 

2017* 

Aksaray 

Üniversitesi 

Kampüsü 

Rıza 

KAYAALP 

Spor Salonu 

Adana Yolu 

Üzeri  

 

AKSARAY 

Sınav 

Bitimini 

Takiben 

İlan 

Edilecektir 

Antrenörlük 

Eğitimi 

50 

30 Erkek, 

20 Kız 

Antrenörlük 

Eğitimi 

II. Öğretim 

50 

30 Erkek, 

20 Kız 

Aksaray 

Üniversitesi    

 B.E S.Y.O. 

Milli Sporcu 

Kontenjanı 

 Her üç programın kontenjanlarının %15’i kadar Milli Sporcu alınacaktır. (Milli sporcuların 

değerlendirmeleri, kendi aralarında yapılacak olan puan sıralamasına göre belirlenecektir.) 

*Sınava önce bayan daha sonra erkek adaylar alınacaktır. Sınav uygulamalarının uzun sürmesi durumunda  sınav 

komisyonu sınav süresini uzatmaya yetkilidir. 

** Ön kayıt tarihleri arasındaki hafta sonları ve resmi tatil günleri kayıt yapılmayacaktır. 
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 c) Milli Sporcular için katılmış oldukları uluslararası müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı 

belge veya belgeler (Millilerin kendi aralarındaki sıralamaları için gereklidir). 

3) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi programına başvurup ek puan almak isteyen 

adaylar (Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar hariç), öncelikle son 3 sezonda (2014–2015, 

2015–2016, 2016-2017) lisanslı olduğunu belgeleyerek; son 5 sezon  (2012–2013 sezonu ve sonrası) 

içerisindeki en yüksek olan ek puanı alırlar. Özgeçmişlerine ait Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü ve/veya ilgili spor federasyonlardan alacakları durumlarını belirtir belgenin aslı veya 

onaylı sureti (ek puan için gereklidir). Bu belgelerin ön kayıt esnasında teslim edilmesi zorunludur Ön 

kayıt tarihinin bitiminden itibaren kesinlikle ek puan belgesi alınmayacaktır. 

Ek puan hak edebilmesi için lisansların 1 Nisan’dan önce çıkarılmış olması zorunludur. 

Spor Lisesi veya spor çıkışlı öğrenciler alanlarını belirtir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce onaylı 

belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi 

4) Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi 

5) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca yoktur” ibaresi 

bulunan sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu. 

6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına başvuracak adayların son beş sezonda üç yıl lisansa sahip 

olması gerekmektedir. Son beş sezonda üç yıl lisansa sahip olmayan adaylar başvuru yapamaz 

(Başvuracağı branşın federasyonundan belge getirmek zorunludur. Okul sporları federasyonundan 

belge getirecek adaylar; başvuracağı branş ile ilgili açıklamayı gösteren belge getirmek zorundadır). 

7)  Erkek aday sınav başvurularında; ilgili branşa 2 aday müracaat etmesi durumunda 1 aday havuza girer. 

8) Bilgi Kayıt Formu (Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından temin 

edilecektir) 

9) Adayların kayıt anında video kaydı yapılacağından, aday ön kaydını bizzat kendisi yaptırmak 

zorundadır.  

10)  Geçici liste ilan edildikten sonra 3 iş günü içersinde itirazlar kabul edilecek olup, kesin liste itirazların 

değerlendirilmesi sonrasında ilan edilecektir. 

11)  Başvuracak adayların 17.07.2017 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.  

12)  Adaylarca teslim edilen belgelerin kontrolleri sınav komisyonunca yapılacaktır, eksik olan veya 

doğruluğu tespit edilemeyen belgeler dikkate alınmayacaktır. 

 

 

III. SINAV BELGESİ ve ADAY TANITIM KARTI  

Adaylara ön kayıt sırasında fotoğraflarının yer aldığı “Aday Ön Kayıt Kişisel Bilgi, Kontrol ve Sınava Giriş 

Formu ” adı altında bir belge verilecek olup; tüm adaylar sınavlara verilen bu belgenin yanı sıra, özel kimlik 

belgeleri (Resimli ve onaylı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile gireceklerdir.  Adayların bu belgeyi sınav 

süresince yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar kesinlikle sınavlara 

alınmayacaktır.  
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IV. SINAV KIYAFETİ  

1) Ön kayıt sırasında adaylara üzerinde göğüs (aday) numarası yazılı 2017 Özel Yetenek Sınavı için özel 

olarak hazırlanmış tişört verilecektir.  

2) Adaylar, Özel Yetenek Sınavında (aday öğrencilerin tanınabilmesi açısından) bu tişörtü giymek 

zorundadır. 

3) Adayların tişört dışında spor kıyafetleri, spor dalına özgü, sınav ve yürürlükteki kılık kıyafet 

yönetmeliklerine uygun olacaktır.  

 

V. ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLERİ 

 

1) Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim bölümlerine başvuran adaylar 

aynı sınav sistemi ile sınav olacaklardır.  

2) Adaylar seçtikleri spor dalında sınava gireceklerdir.   

3) Her bir aday, ön kayıt sırasında sadece tek bir spor dalına kayıt yaptıracaktır. Kayıt olunan spor dalı 

daha sonra değiştirilemez. 

4) Test bataryaları ile kurallar her bir bataryanın bulunduğu bölümde açıklanmıştır.  

5) Her bir test bataryasına katılan aday zamana karşı yarışacaktır.  

6) Her üç bölüme de kayıt yaptıran adaylar için sadece iki sınav hakkı verilecek olup, test bataryasında 

elde ettiği en iyi derece tercihine göre her üç bölüm için de değerlendirilecektir (Beden Eğitimi 

Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ayrı ayrı iki sınav hakkı verilmeyecektir). 

7) Milli kontenjanına başvuran adaylar test bataryası sınavına girmeyecektir. Tablo - 2’de verilen 

puanlama sistemine göre kendi aralarında sıralanacaktır. Bu puanlar adayın Özel Yetenek Sınav 

puanı olarak değerlendirilecektir  

8) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvuran adaylara Tablo - 3’e 

göre ek puan verilecektir. Ek puan verilmesini gerektiren durumunu belgelendiren adaylara 

başvurusu için sadece bir kez (belgesi için) ek puan verilecektir. Birden fazla belgesi olan adayın en 

yüksek ek puan verilmesini gerektiren belgesi değerlendirmeye alınacaktır.  

9) Sınavda uygulanan testler adayın kendi başarısını kendisinin de görebileceği objektif 

değerlendirme ölçütlerine sahiptir. Adaylara, testler sonunda o aşamadaki dereceleri Aday Ön Kayıt 

Kişisel Bilgi, Kontrol ve Sınava Giriş Formuna yazılarak adaya verilecektir. 

10)  Adaylar seçmiş oldukları spor dalı test bataryasına belirtilen yer, tarih ve saatlerde sınava girmek 

zorundadır. Seçilen spor dalı ile ilgili test bataryasının sonunda o sınavın bittiği ilan edilecektir. Bu 

ilandan sonra sınava girmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Kendi sırasında sınava girmeyen 

adaylar o test bataryasını takiben yapılacak ilandan sonra kendi sırasında sınava girmediğini 

belirten mazeret dilekçesini sınav komisyonuna sunmalıdır. Sınav komisyonu adayın mazeretini 

geçerli bulduğu takdirde o aday sınava girebilir. Mazereti kabul edilmeyen adayların sınav hakkı 

kaybolur. 
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11)  Spor dalı test bataryasının yapılacağı gün ve saatleri program halinde, sınav tarihinden bir gün 

önce üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. 

 

VI. TEST BATARYALARI DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ 

 

1) Her bir test bataryasının değerlendirme sistemi kendi içinde yapılacaktır.  

2) Her bir test bataryası için alınan dereceler, kendi içerisinde ve en iyiden en düşüğe doğru 

sıralanacaktır. Her bir test bataryası sonucunda sıralamada birinci ve ikinci olanların tam puan aldığı 

kabul edilecektir. Bu sıralama sonunda takım sporları ve bireysel sporlarda erkek adaylarda %40’lık, 

bayan adaylarda ise %60’lık dilime giremeyen adaylar elenecektir.  

3) Her bir spor dalına müracaat eden aday sayısının %40’ı veya %60’ı tam sayıya denk gelmediği 

durumlarda sayı, bir üst tam sayıya yuvarlanır. Örnek: Futbol spor dalı’na yapılan toplam kayıt sayısı 

118 olsun, 118x 40/100= 47,2 sayısı 48’ e tamamlanır. 

4) %’lik dilimin son sırasındaki adayın puanına eşit veya aynı puana sahip olan diğer adaylar, her bir spor 

dalı için belirlenen % lik dilimin içerisine alınırlar. Örnek: Futbol Test Bataryası’nda % 40’lık dilime 

giren 38. adayın batarya puanı 176 olsun, 39., 40.ve 41. adayların puanı da 176 ise bu adaylar da 

%40’lık dilim içerisine alınırlar. 

5) Puanlama sistemi: Her bir spor dalı test bataryası için elde edilen en iyi ilk iki derece 200 puan 

üzerinden değerlendirilecek ve bundan sonraki sıralama, her bir 25 salise aralıklarla bir puan azalarak 

devam edecektir.  

Örnek: 80–80.24 sn    =  200 puan 

 80.25–80.49sn= 199 puan 

 80.50–80.74sn=  

 198 puan 

 80.75–80.99sn=  197 puan 

 81–81.24sn     =  196 puan ………………şeklinde davam edecektir. 

  

6) Her bir spor dalı için %’lik dilime giren adayların kendi spor dalındaki test bataryasında elde etmiş 

olduğu puan ve ek puanların toplamı adayın özel yetenek sınav puanı olarak değerlendirilecektir.  

7) Müracaat sayısının az olması durumunda, %’lik dilimin arttırılmasından sınav komisyonu yetkilidir. 
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

MİLLİ SPORCULAR EK PUAN TABLOSU ve KONTENJAN BİLGİLER (Tablo – 2 ) 

Sınıflama* Puan 

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek 200 
Olimpik spor branşlarında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi 
temsil etmek ve Olimpik sporlarda A kategori millilik belgesine sahip olmak 

180 

Olimpik spor branşlarında B kategori millilik belgesine sahip olmak ve 
Olimpik olmayan spor branşlarında A kategori millilik belgesine sahip olmak 

 
160 

Olimpik spor branşlarında C kategori millilik belgesine sahip olmak ve 
Olimpik olmayan spor branşlarında B kategori millilik belgesine sahip olmak 

 
140 

Olimpik olmayan spor branşlarında C kategori millilik belgesine sahip olmak 100 
 
Milli Sporcu Kontenjan Bilgileri** 
 
Bölüm Takım Sporları Bireysel Sporlar Toplam 
Beden Eğitimi Öğretmenliği 1 Bayan–2 Erkek 1 Bayan–2 Erkek 6 
Antrenörlük Eğitimi  2 Bayan–2 Erkek 2 Bayan–2 Erkek 8 
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 2 Bayan–2 Erkek 2 Bayan–2 Erkek 8 
* Takım ve Bireysel milli sporcular kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. 
**Kontenjanların dolmaması durumunda yetki sınav komisyonundadır. 
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİREYSEL SPORLAR EK PUAN TABLOSU(Tablo -3) 

ATLETİZM BADMİNTON GÜREŞ OKÇULUK  TENİS  BİSİKLET PUAN 

Büyükler kategorisinde 
Milli olmak 

Büyükler kategorisinde 
Milli olmak 

Büyükler kategorisinde 
Milli olmak 

Büyükler kategorisinde                    
Milli olmak 

Büyükler kategorisinde 
Milli olmak 

Büyükler kategorisinde 
Milli olmak 

200 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

 
Büyükler kategorisinde 

Milli Takım Kampına 
çağrılmak 

190 

Genç ve Ümitler 
kategorisinde Milli olmak 

Genç ve Ümitler 
kategorisinde Milli olmak 

Genç ve Ümitler 
kategorisinde Milli olmak 

Genç ve Yıldızlar 
kategorisinde Milli olmak 

Genç ve Ümitler 
kategorisinde Milli olmak 

Genç kategorisinde Milli 
olmak 

180 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek, 
Yıldızlar kategorisinde 

milli olmak 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek, 
Yıldızlar kategorisinde 

milli olmak 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek, 
Yıldızlar kategorisinde 

milli olmak 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek, 
Yıldızlar kategorisinde 

milli olmak 

Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek, 
Yıldızlar kategorisinde 

milli olmak 

170 

Gençler ve Ümitler 
Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3 derece elde etmek 

Gençler ve Ümitler 
Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3 derece elde etmek 

Gençler ve Ümitler 
Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3 derece elde etmek 

Gençler ve Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3 derece elde etmek 

Gençler ve Ümitler 
Türkiye Şampiyonasında 
ilk 3 derece elde etmek 

Gençler Türkiye 
Şampiyonasında ilk 3 

derece elde etmek 
160 

Büyükler, Gençler ve 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında  

4-5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ilk üç 
dereceyi almak 

Büyükler, Gençler ve 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında  

4-5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ilk üç 
dereceyi almak 

Büyükler, Gençler ve 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında  

4-5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ilk üç 
dereceyi almak 

Büyükler, Gençler ve 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 

4- 5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ve okullar 
arası Türkiye 

şampiyonalarında ilk üç 
dereceyi almak 

Büyükler, Gençler ve 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında  

4-5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ilk üç 
dereceyi almak 

Büyükler, Gençler ve 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında 

4- 5–6–7–8. dereceleri 
olmak, yıldızlar 

kategorisinde ve okullar 
arası Türkiye 

şampiyonalarında ilk üç 
dereceyi almak 

150 

--- --- 
Geleneksel spor dallarında ülkemizi uluslararası 

resmi müsabakalarda temsil etmek 
--- --- 100 

--- --- 

Geleneksel spor dallarında, Geleneksel Spor 
Federasyonu tarafından düzenlenen resmi 

müsabakalarda, büyükler kategorisinde 1-2-3. 
dereceleri olmak 

--- --- 90 

--- --- 

Geleneksel spor dallarında, Geleneksel Spor 
Federasyonu tarafından düzenlenen resmi 

müsabakalarda, gençler kategorisinde 1-2-3. 
dereceleri olmak 

--- --- 80 

Bireysel sporlarda 3 yıl süreyle lisans sahibi olmak (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 sezonu) 
 .Milli Eğitim Bakanlığından onaylı turnuva sonuç belgeleri ile oyuncuların turnuvada görev aldıklarını gösteren belgelerin aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur ٭
 .İlgili federasyonlardan oynadıkları lige ait belgelerin ve oyuncu hareketlerini gösteren belgelerin aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur ٭٭
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T.C 
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
TAKIM SPORLARI EK PUAN TABLOSU (Tablo -3) 

Puan FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL 

200 
***Milli olmak, Süper 
Ligde oynamak 
 

**A Milli olmak ve 
Federasyonun en üst liginde 
oynamak 

**A Milli olmak ve 
Federasyonun en üst liginde 
oynamak 

**Milli olmak, 
Federasyonun 
En üst liginde oynamak 

190 
***A Milli Takım 
Kadrosuna çağrılmak,  
1.ligde oynamak 

**U20-U19 Milli takımlarında 
yer almış olmak 
**Federasyon en üst liginde 
yer alan takımların gençler 
liginde oynamış olmak 
**1. Ligde oynamak (2016-
2017 sezonundan önce 2. 
Ligde oynamak) 

**23 Yaş altı Milli Takımda 
yer almış olmak 
**Federasyon en üst liginde 
yer alan takımların gençler 
liginde oynamış olmak 

**A Milli Takım 
Kadrosuna çağrılmak 

180 

***U.21 Ligi (süper ve 
1.lig), Erkekler 2. ve 
Bayanlar 1. liginde 
oynamak, Genç Milli 
olmak.  

**U18 Yaş altı milli takımda 
yer almış olmak 
**Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1-2-3. olmak 
**2. Ligde oynamak (2016-
2017 sezonundan önce 3. 
Ligde oynamak) 

**20 Yaş altı Milli takımda yer 
almış olmak 
**Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1-2-3. olmak 
**2. Lig’de oynamak, Genç 
Milli olmak 

Gençler Türkiye 
şampiyonasında 1., 2. 
ve 3. olmak, Genç Milli 
olmak 

170 

*Uluslararası Okul 
Sporları 
Müsabakalarında 1-2-3. 
Olmak 
***3. Ligde oynamak, 
Gençler Türkiye 
Şampiyonasında 1., 2., 
3. Olmak 

*Uluslararası Okul Sporları 
Müsabakalarında 1-2-3. Olmak 
**2. Lige yükselme grubunda 
oynamak 
**19 Yaş altı Milli takımda yer 
almış olmak 
**U16-U15 milli takımlarda 
yer almış olmak 

*Uluslararası Okul Sporları 
Müsabakalarında 1-2-3. 
Olmak 
**2. Lige yükselme grubunda 
oynamak 
**19 Yaş altı Milli takımda yer 
almış olmak 
**Yıldız milli olmak 

*Uluslararası Okul 
Sporları 
Müsabakalarında 1-2-
3. Olmak 
**1. ligde oynamak.  

160 

***Bölgesel Amatör 
Ligi, Gelişim ligleri 
(U19, U17, U16), ve 
Bayanlar 2.liginde 
oynamış olmak 

**3. Ligde oynamak **3. Ligde oynamak 2. Ligde oynamak 

150 
***Bayanlar 3. liginde 
oynamak 

**Bölgesel Lig 
müsabakalarında oynamak 
*Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1-2-3. 
olmak 

**Bölgesel Lig final 
müsabakalarında oynamak 
*Okul Sporları Türkiye 
Şampiyonalarında 1-2-3. 
olmak 

--- 

100 

***Süper Amatör 
Kümede son yılda 1. 
olmak (2016-2017 
sezonu) 

--- --- 

80 

***İllerin 1. Amatör 
Liglerinde son yılda 1. 
Olmak (2016-2017 
sezonu) 

--- --- 

 
- Takım sporlarında ek puanın hak edilebilmesi için branşında son üç yılda yarışmalarda yer almış olmak 
(2014–2015, 2015-2016, 2016-2017 sezonları) 
- Puanlamada son 5 yıl (2012-2013 sezonu ve sonrası) içerisindeki oynamış olduğu en üst lig esas alınır. 
  
 Okul Sporları Federasyonundan onaylı turnuva sonuç belgeleri ile oyuncuların turnuvada görev aldıklarını gösteren٭ 
belgelerin aslının kayıt sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. 
 İlgili federasyonlardan oynadıkları lig ile milli olduklarını ve oyuncu hareketlerini gösteren belgelerin aslının kayıt ٭٭
sırasında getirilmesi ve kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. 
*** Futbol Federasyonundan ya da Futbol federasyonunun Bölge müdürlüklerinden alınan belgelerin aslının teslim 
edilmesi zorunludur.  
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ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Özel Yetenek Sınavının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından 

yayımlanan ‘2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda belirtilen esaslar içerisinde 

yapılacaktır.  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

 

Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması  

ÖYSP = Özel Yetenek Sınav Puanı = Batarya Puanı + Ek puan 

 ÖYSP-SP = Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı  

 OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı  

 YGS-P = Yüksek Öğretime Giriş Puanı  

 YP = Yerleştirme Puanı  

 Aday Sayısı = Test bataryasını verilen süre içerisinde tamamlayan tüm adayların toplam sayısı. 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının Standart Puana (ÖYSP-SP) Çevrilmesi: 

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

puanlara çevrilmesi gerekir.  

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için; önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 

hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.  

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı 

hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır. 

 

   ÖYSP’lerin Toplamı  

Ortalama =   --------------------------------- 

   Aday Sayısı  

 

   

       

                   ÖYSP’lerin Toplamının 

                       ÖYSP’lerin  Karesi  

Standart Sapma=   Karelerinin Toplamı  
               Aday Sayısı  

      Aday Sayısı  -1                       
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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. 

       

     Adayın  ÖYSP Puan  

     ÖYSP      --- Dağılımının  

ÖYSP Standart    Puanı  Ortalaması  

Puanı (ÖYSP-SP) =      10 x            + 50   

 

     ÖYSP Puan Dağılımının  

     Standart Sapması   

 

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 (Örneğin, Beden Eğitimi Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi 

programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa) 

 

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

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi 

programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

 

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

 

 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu 

kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile 

meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016-ÖSYS'de 

yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

 2016–2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri 

yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 2017 ÖSYS Kılavuzundaki 

10.9’da belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem 

göreceklerdir. 

 Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  
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VII. DİĞER HÜKÜMLER  

 

1) Sınav sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda, başvurduğu 

2017-YGS puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması halinde Özel 

Yetenek Sınavından aldığı puan daha yüksek olan aday tercih edilir.  

2) Adayların sınavın herhangi bir aşamasına yazılı olarak yapacakları itiraz başvuruları ilgili test 

bataryasının bitimine kadar yapılmalıdır. İtirazlar mesai saatleri içerisinde Aksaray Üniversitesi 

Rektörlüğü "Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 0026–48239134–5002"  numaralı hesabına 100 TL 

yatırılıp dekont itiraz dilekçesi ile birlikte sınav komisyonuna başvurulacaktır. Mesai saatleri 

dışındaki itirazlarda itiraz ücreti sınav komisyonu tarafından tutanakla teslim alınarak bir sonraki 

iş günü ilgili hesaba yatırılacaktır. Sınav komisyonu itirazları değerlendirilerek karara bağlar. 

3) Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye gerekli görüldüğü hallerde sınav programında, 

tarihinde, sınav yerinde ve yönetiminde değişiklik yapmaya Sınav Komisyonu yetkilidir.  

4) Her program için asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminden sonra yapılacak işlemleri takiben ve 

Sınav Komisyonunun onayından sonra ilan edilir.  

5) Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye 

dönük elde ettiği tüm hakları geri alınacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır (Kesin kayıt 

yaptırmış dahi olsalar). 

 

  

 

VIII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLMELERİ 

1) Sınav sonuçları tek liste halinde ilan edilecektir.  

2) Sınav sonunda adaylar yerleştirme puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konulacak kesin kayıt ve yedek listeleri olarak ilan edilecektir.  

3) Kazanan adayların listesi Aksaray Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.aksaray.edu.tr) ilan 

edilecektir. 

 

 

IX. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ  

1) Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından aşağıda belirlenen günlerde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.  

2) Asil adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine ‘yedek aday puan sıralı listesine göre yedek 

adaylar kayıt yaptırabileceklerdir. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri Aksaray Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının belirlemiş olduğu tarihte aynı yer ve saatte yapılacaktır.  

3) Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir. Yedeklerin kaydından sonra boş kalan 

kontenjanlara yeniden yedek kontenjan ilanı ve kaydı yapılmayacaktır. Herhangi bir sebeple yedek 

kontenjanlardan kayıt esnasında kesin kayıt yaptıranların kayıt sildirmesi halinde boşalan 

kontenjanlara yedek kontenjan kaydı yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra boş kontenjanlar 

doldurulmayacaktır.  
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X. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 
1.  2017 ÖSYS Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların 
ÖSYM’nin ilgili web sayfasından ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir. 
2. a) Lise veya Dengi okul Diploması: Lise Diplomasının Aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun 
oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ” nin aslını 
getirmek zorundadırlar. 
     b) Geçici Mezuniyet Belgesi: 2016-2017 öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan 
öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanlar, lise müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli mezuniyet 
belgesini getirmek zorundadır. 
3. 6 Adet Fotoğraf: 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden, erkekler için sakalsız şekilde çekilmiş 
olmalıdır. 
4. Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge: 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların 
ilgili askerlik şubelerinden alacağı “Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca 
olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi. 
5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazanan adaylar, tam teşekküllü hastaneden alacakları 
Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu’nun aslını getireceklerdir 
6. İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. 
7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu Millilik kontenjanından kazanan adaylar, Millilik Belgesinin aslı 
/ federasyon veya noter onaylı örneğini getireceklerdir. 
8. Noterden vekâlet vererek kayıt yaptırabilirler. Vekâlet verilen kişi ile birlikte vekâlet belgesinin aslı 
gelecektir. 
 
NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını 
yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak 
kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

2017–2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Bölüm Adı Kayıt Başlama Tarihi Kayıt Bitiş Tarihi 

Beden Eğitimi Öğretmenliği (Asil Kazanan) 21 Ağustos 2017 21 Ağustos 2017 

Beden Eğitimi Öğretmenliği (Yedek Kazanan) 22 Ağustos 2017 22 Ağustos 2017 

Antrenörlük Eğitimi (Asil Kazanan) 22 Ağustos 2017 22 Ağustos 2017 

Antrenörlük Eğitimi (Yedek Kazanan) 23 Ağustos 2017 23 Ağustos 2017 

Antrenörlük Eğitimi(İkinci Öğretim) (Asil Kazanan) 23 Ağustos 2017 23 Ağustos 2017 

Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) (Yedek Kazanan) 24 Ağustos 2017 24 Ağustos 2017 
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A) BİREYSEL SPORLAR 
 
 

1. Atletizm  
 

Atletizm branşından yapılacak başvuruların değerlendirmeleri; 
 

A) Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalardan (çoklu branşlar, bayrak yarışları, 
yürüyüş ve dağ koşuları hariç) elde etmiş oldukları ferdi dereceleri ile yapılacaktır. Buna göre; 

 
 Atletizm branşından müracaat edecek olan adaylar Türkiye Atletizm Federasyonu 

tarafından düzenlenen müsabakalardan (çoklu branşlar, bayrak yarışları, yürüyüş ve dağ 
koşuları hariç) elde etmiş oldukları ferdi dereceleri ile müracaat edeceklerdir.  

 Başvurular Federasyondan alınacak belgelerle yapılabilecektir. 
 Alınan belgelerin tarihi 2017 yılına ait olacaktır.  
 Son 3 yıllık lisansa sahip olmak (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) , müsabaka 

derecelerinde ise son 5 yıllık (2012–2013, 2013–2014,2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) 
müsabakalar dikkate alınacaktır.  

 Atletizm Federasyonu’ndan alınan belgelerde tarih, sayı, numara ve müsabakanın niteliği ile 
alınan dereceler ve IAAF puan cetveline göre puanı mutlaka belirtilmiş olacaktır. (Bu 
belgeler kayıt sonrasında Federasyon kayıtları ile tekrar kontrol edilecektir.) 

 IAAF puan cetvelinde yer almayan branşlar puanlama sisteminde değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.  

 Müsabakalarda elde edilen dereceler IAAF puan cetveline göre değerlendirilerek, en çok 
puan alan adaydan yukarıdan aşağıya doğru bir sıralama yapılacaktır. Bu sıralama, koşular, 
atmalar ve atlamalar dallarında ayrı ayrı yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda verilecek olan 
batarya puanı, atletizm branşı için elde edilecek toplam puanın yüzde 95’ini oluşturacaktır.  
  

B) Durarak uzun atlama testinden elde ettikleri dereceler ile yapılacaktır. Buna göre; 
 

 Durarak uzun atlama testinde aday, her iki ayağını birbirine paralel olacak şekilde ayak 
parmak uçlarını başlangıç çizgisinin hemen gerisine yerleştirerek, çift ayakla atlayışını 
yapar. Atlayış sonrasında, adayın vücudunun herhangi bir bölümünün, başlangıç çizgisine 
en yakın temas ettiği nokta ile başlangıç çizgisi arasındaki mesafe, adayın durarak uzun 
atlama ölçümü olarak kayıt edilir.    

 Adaya, ardışık iki atlayış hakkı verilir ve en yüksek derecesi değerlendirmeye alınır. 
 Ölçüm milimetreye duyarlı metre ile yapılacaktır.  
 Durarak uzun atlama testinden elde edilecek dereceler, en uzun atlayışı yapan adaydan 

başlayarak yukarıdan aşağıya doğru bir sıralama yapılacaktır. Bu sıralama, koşular, atmalar 
ve atlamalar dallarında ayrı ayrı yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda verilecek olan batarya 
puanı, atletizm branşı için elde edilecek toplam puanın yüzde 5’ini oluşturacaktır.  
 

 
Atletizm branşı için toplam puan; Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 
müsabakalardan (çoklu branşlar, bayrak yarışları, yürüyüş ve dağ koşuları hariç) elde etmiş 
oldukları ferdi derecelerinden aldıkları puanın yüzde 95’i ile durarak uzun atlama testinden 
aldıkları puanının yüzde 5’inin toplamından oluşacaktır. Toplam puan sonunda erkeklerde %40’lık, 
kadınlarda %60’lık dilim oluşturulacaktır. Bu yüzdelik dilimler oluşturulurken koşular, atmalar ve 
atlamalar dallarında ayrı ayrı yapılacaktır. Atletizmde erkeklerde  %40’lık ve kadınlarda %60’lık 
dilime kalan adayların almış oldukları puanları tüm spor branşlarının yer alacağı puanlama 
sistemine uyarlanacaktır. 
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2. Badminton 
 

BADMİNTON TEST BATARYASI 
 
 

C
le

a
r

S
m

a
ç

S
m

a
ç

A
la

n
ı

C
le

a
r  A

la
n
ı

GİRİŞ

ÇIKIŞ

1

2

3

4

5

6

7
8

9 Tane 

Top

9 Tane Top

 
 

1.İstasyon: Aday, fotoselden geçerek servis alanında belirlenen bölgeye geçer. Servis 
alanında 18 adet top bulunmaktadır.( 9 adet kısa servis,9 adet yüksek servis ). Öncelikle 
kısa servis atışından başlayarak (tercihine göre forehand/ backhand ) 3 adet topu rakip 
sahada belirlenen alana düşürmeye çalışır. 

Açıklamalar. 
 Aday bu alana 3 topu düşürmek zorundadır. 
 Aday kısa servis için en fazla 9 top kullanabilir. 9 top atışında da başarılı olamamışsa diğer 

istasyonlara geçemez. 
 Aday ilk 3 topu belirlenen alana düşürmüşse diğer topları kullanmaz bu istasyonu başarmış 

sayılır. 
 Aday atış yaptığı top yere düşmeden bir sonraki topu atış için yerden alamaz. Aday bu kurala 

uymadığı her top için bitiş zamanına 2 sn ek süre eklenir. 
 

2.İstasyon: Aday 1.istasyonda belirlenmiş bulunan alanda kalarak Yüksek servis 
atışlarına geçer.  Bu istasyonda da aday en az 3 atışını yüksek servis için belirlenen alana 
düşürmek zorundadır.  

Açıklamalar. 
 Aday yüksek servis için belirlenen alana 3 topu düşürmek zorundadır. 
 Aday yüksek servis için en fazla 9 top kullanabilir. 9 top atışında da başarılı olamamışsa diğer 

istasyonlara geçemez. 
 Aday ilk 3 topu belirlenen alana düşürmüşse diğer topları kullanmaz bu istasyonu başarmış 

sayılır. 
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 Aday atış yaptığı topu yere düşmeden bir sonraki topu atış için yerden alamaz. Aday bu kurala 
uymadığı her top için bitiş zamanına 2 sn ek süre eklenir. 

 
 
3.İstasyon: Bu İstasyonda badminton tekler sağ ve sol yan çizgisi üzerinde bulunan 

toplam 6 adet topu (3 adet sağ+3 adet sol ) ve file altının ortasında 1 adet, arka çizgi 
ortasında bulunan 1 adet top olmak üzere, toplam 8 adet topu belirlenen sıraya uyarak 
badminton koşu tekniklerine uygun bir şekilde raketiyle devirmeye çalışır. Aday devirmiş 
olduğu 1. toptan sonra 2. topa geçebilir.  

Açıklamalar 
 Aday top devirme işlemini belirlenen sıraya göre yapmak durumundadır. Sıraya uymadığı 

takdirde görevli öğretim elemanı tarafından düzeltme yapıldığı yerden devam etmek 
zorundadır. 

 Aday, bütün topları raketiyle devirmek durumundadır. Raketiyle devirmeyi başaramadığı her 
top için toplam bitiriş zamanına 2 sn ek süre eklenir. 

 Aday her iki topu devirme arasında koşu tekniğini uygularken belirlenen alana en az bir ayağı 
ile temas ederek geçiş yapmak zorundadır. 

 
4.İstasyon: Aday, arka çizgiye belirli bir mesafede paralel olarak yerleştirilmiş 

bulunan 10 adet topu elini kullanmadan raket yardımıyla havaya doğru fırlatıp yere doğru 
düşmekte olan ilk 5 topa smaç daha sonraki kalan 5 topa clear vuruşu uygular. Böylece 10 
adet topun vuruşunu gerçekleştirir. Atışların düştükleri alan dikkate alınarak her top için 
elde edilen puan saniye olarak toplam bitiş zamanından 2 sn düşülür. 4.istasyondaki 
atışlarını tamamlayan aday belirlenen alandan koşarak fotoseli keser ve testi tamamlar 

Açıklamalar 
 Aday 10 adet topun atışı sırasında vuruş yapamadığı her top için toplam bitiş zamanına 2 sn ek 

süre eklenir. 
 
Not: Test Batarya Süresi: 
             Erkekler için: 80 sn 
       Bayanlar için: 90 sn 
Bu süreyi aşan adaylar parkuru bırakacaklardır. 

 
 

 
3. Güreş  

 
GÜREŞ TEST BATARYASI 

 
Tüm bölümlere başvuran adaylar aynı güreş sınavına alınacaklardır. Aday parkurun başlangıcına 
kurulu olan fotoseli harekete ilk girişle birlikte başlatacak ve sonda yer alan koşu ile parkuru 
bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak 
kaydedilecektir. Puan cetveli, katılan adayların sınav sonunda elde ettikleri yüzdelik puanların 
dağılımına göre oluşturulacaktır. 
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AÇIKLAMALAR  
 
1. Uygulanan testin süresi  
Erkekler: 100 sn Bayanlar: 120 saniyeyi dolduran adaylar parkuru bırakırlar. 
2. Uygulama aşamaları 
 Sınav toplam 3 aşamadan meydana gelmektedir. 
 1. Aşama: Künde Tekniği+Çırpma Tekniği (Robot mankene 6 adet)  
 2. Aşama: Halata tırmanma (Bayanlarda ve erkeklerde halatın üzerinde belirlenen işaretli 
bölgenin üzerine çift el tutulmak zorundadır.  Halattan inişte ise halatın alt bölgesinde belirlenen 
işaretli bölgeyi çift eliyle geçtikten sonra halat istasyonunu tamamlamış sayılacaktır.) 
Not: Sınava girecek adaylar uygulama öncesinde tartılarak 85 kg ve üzeri gelen adaylar kendileri 
için belirlenen işaretli bölgenin üzerine çift el tutulmak zorundadır.   
 3. Aşama: Köprüde Piolet Hareketi ( 6 adet ) 
Yapılan her hareket Güreş tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. 
 
 

4. Okçuluk  
OKÇULUK BRANŞI TEST BATARYASI 

 
 Aday öğrenciler 18 metreden 42*42 cm (World archery 80 cm) hedef kağıdına ok 

atacaklardır.  

 Aday öğrenciler her seride 5 ok atacaklardır. 

 Toplamda 2 seri ok atılacaktır. 

 1 seri 5 ok deneme atış hakkı verilecektir. 

 Her seri için 200 saniye süre verilecektir. 

 Beraberlik durumunda 1 ok atışı yapılacaktır. Merkeze en yakın oku olan sporcu kazanmış 

sayılacaktır.  

 Puan sistemi uygulanacaktır.  

 Atış ve karar yetkili sorumlusu bıranş yetkilisidir.  

 Makaralı yay ve olimpik yay aday öğrenciler ayrı atış yapılacaktır. 

 World archery ( dünya okçuluk federasyonu ) müsabaka kuralları geçerlidir.  

 Geleneksel okçuluk branşından başvuru yapacak öğrenciler aynı mesafeden puta hedefine 

ok atacaklardır. 10 atıştan 5 tanesini puta hedefine vurmak zorundadır.  

 Her aday öğrenci kendi malzemesiyle sınava katılacaklardır. 

Test Parkuru 

Piolet  

(6 adet) 

Halata tırmanma. 
Künde +  

Çırpma Tek Başlangıç 

Bitiriş 
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5. Tenis  

 
TENİS TEST BATARYASI 

 
 
1.  İSTASYON:  Aday servis bölgesine gelerek karşı sahada bulunan servis bölgelerine servis atışı 

gerçekleştirilecektir. Adaya her iki servis bölgesi için 7 şer top hakkı verilecektir. Her servis bölgesine 

yapılan atışlardan 3 tanesinin başarılı olması zorunludur. 

Açıklamalar; 

 Servis atışları, her bir servis bölgesinden kurallara uygun olarak yapılmak zorundadır. 

 Aday her servis için belirlenen bölgeden her defasında birer top alarak atışlarını yapar. 

 Her servis atışı bölgesinden toplam 7 toptan üçünü karşı servis bölgesine atan aday diğer 

servis bölgesine geçer. 7 toptan üçünü karşı servis bölgesine atamayan aday kullandığı her 

bir top için + 2 sn toplam süresine eklenir. 

 

2.  İSTASYON: Servis atışları bittikten sonra, dip çizgiden (Dip çizgiyi ihlal etmeden) kortun sağ 

tarafından havaya atılan top yerde sektikten sonra işaretli bölgeye 2 adet forehand paralel ve 2 adet 

forehand çapraz vuruş yapılacaktır.(toplam 4 Top) Daha sonra aday kortun soluna geçerek aynı hareketleri 

tekrarlayacaktır. 

Açıklamalar; 

 Adayların toplam 5’er top hakları vardır. 

 Top yerde sekmeden vuruş yapılamaz 

 Top yerde birden fazla sektirilerek vuruş yapılamaz. 

Bitiş 

Not: 1,2,3,4.  nolu 

istasyonlar aynı kort 

üzerindedir. 

2. 

istasyon 

3. 

istasyon

n 

   Min
der 

Min
der 

4. 

istasyon 

     

Giriş 

1. 
İSTASYON 
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 Aday Forehand ve backhand vuruşlarda toplam beş toptan ikisinin karşı sahadaki atış 

alanına göndermek zorundadır. Beş toptan ikisini istenilen alana gönderen aday diğer 

topları kullanmadan istasyona devam eder. Beş toptan ikisi kurallara uygun olarak 

gönderilmediğinde her bir top için  +2 sn toplam süreye eklenir. 

 Son istasyonu tamamlayan aday, fotoselin bitiş bölümünden geçiş yaparak test bataryasını 

tamamlar. 

Batarya bitirme süresi, Erkekler için 75, bayanlarda ise 110 sn’dir. Bu süreyi dolduran adaylar test 
bataryasını tamamlayamamış sayılırlar. 

 
 

6. Bisiklet 
 

BİSİKLET BRANŞI TEST BATARYASI 
 Yol bisikleti Parkuru 
Erkekler 8 km / 13 dk, Kadınlar 8 km / 15 dk içinde tamamlamalıdır. 
 
 MTB dağ bisikleti 
Erkekler 8 km / 14 dk, Kadınlar 8 km / 16 dk içinde tamamlamalıdır. 
 
 parkur zamana karşı yapılacak olup fotosel ile başlayıp finish fotoselde biter. 
 her sporcu başvurduğu branşın bisikletiyle katılacaktır. 
 katılacakları bisikletleri kendileri getirecektir. 
 kasksız sınava alınmayacaktır. 
 sınav esnasında federasyon kuralları geçerli olacaktır. 
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B) TAKIM SPORLARI 

 

1. Basketbol  

Basketbol Test Bataryası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GİRİŞ 

ÇIKIŞ 

1 

2 

3 
4 

5 

Yön 

Değiştirmeler 

Reverse 
(Ters 

Dönüş) 

Bacak Arası 
Yön Değiştirme 

Arkadan 
Yön 

Değiştirme 

Önden                        
Yön Değiştirme 

Sağ 
Turnike 

Turnikeler 

Sol 

Turnike 

Engeller 
Arasında Top 

Sürme 



22 

 
İki bölüme de basketboldan başvuran adaylar test bataryasından sınava alınacaktır. 

Basketbol test bataryası sınavı toplam 5 (beş) istasyondan oluşan ve zamana karşı yapılan bir 

parkurdan oluşmaktadır. Aday parkurun başlangıcına kurulu olan fotoseli harekete girişle 

başlatılacak ve parkuru tamamladığında fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Parkurun 

tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar bilgisayar çıktısı olarak adaya 

verilecektir. 

 

Buna göre basketbol sınavı şu şekilde uygulanacaktır. 

 

Aday, başla komutuyla fotoselden geçer. 

 

1. İSTASYON: Ribaund  

Açıklamalar: 

 Yerdeki topu alarak potaya atar ve ribaundu alır. Ribaund tekniğine uygun 

sıçranarak top havada yakalanır ve dengeli bir şekilde yere düşülür. 

 Ribaund tekniğine uygun yapılmayan ribaund tekrarlatılır. 

 

 

2. İSTASYON: Yön Değiştirmeler 

Açıklamalar: 

 Ribaund alındıktan sonra top sürme ve yön değiştirme testine devam edilir. Sırasıyla 

reverse (ters dönüş), bacak arası yön değiştirme, arkadan yön değiştirme ve önden 

yön değiştirme yapılır.  

 Yön değiştirmeler konilerin arasından geçilerek yapılacaktır. Top sürüşle sola 

giderken sol el ile sağ tarafa giderken sağ el ile yapılacaktır.  

 Yön değiştirmeler tekniğe uygun olarak yapılacaktır; hatalı yapılması halinde 

tekrarlanacaktır. 

 2. İstasyonu 30 saniyede tamamlayamayan erkek adaylar ile 40 saniyede 

tamamlayamayan bayan adaylar diskalifiye olurlar. 

 

3. İSTASYON: Turnikeler 

Açıklamalar: 

 Turnike adımları şekilde görüldüğü gibi yere çizilmiş, üç sayı atış çizgisinden itibaren 

çembere doğru belirtilen çizgilerin gerisinden başlayacaktır.  

 Başlangıç adımları yerinden yapılmadığı takdirde adımlama tekrarlatılacaktır. Aday 

yön değiştirmelerin sonunda sağ turnike atışı yapar; atış sağ el ile sıçrama sol ayak ile 

olacaktır.  
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 Aday topu alarak dışarıya sürer ve koninin etrafından dönüş yaparak sol turnike atışı 

yapar. Top sürüş ve atış sol el ile, sıçrama sağ ayak ile olacaktır. Atışların girmemesi 

halinde ise aday geriye konilerden döndürülerek turnike atışlarını 

tamamlayacaklardır. 

4. İSTASYON: Pota Altı Atışlar  

Açıklamalar: 

 En son sol turnike atışından sonra kesintisiz olarak sağdan pota altı sıçrayarak atış sağ 

elle, soldan pota altı sıçrayarak atış sol elle yapılır.  

 Atışların potaya girmemesi halinde soldan sol elle, sağdan sağ elle atış tamamlanır. Bu 

atışlar sağdan 5 soldan 5 giren atış olarak yapılır. Atışlar her iki taraftan da tek elle 

yapılacaktır. 

 

5. İSTASYON: Engeller Arasından Top Sürme (Slalom) 

Açıklamalar: 

 En son giren pota altı atışından sonra aday top ile birlikte engeller arası top sürme 

slalom testine başlar koniler arasında topu sürerek son koniden geriye dönüş yapar ve 

tekrar aynı şekilde bitişe gider. Bu hareket iki gidiş bir dönüş olmak üzere üç kez 

yapılmış olur ve fotoseli geçince süre otomatik olarak durur.  

 Bitiriş top sürüş yaparak olmalıdır, aksi halde sınav geçersiz sayılır. Engeller arasında 

top sürerken sağ tarafta sağ elin, sol tarafta sol elin olması zorunludur. 

 

NOT: Erkeklerde 75 saniye, bayanlarda 100 saniyeyi dolduran adaylar parkuru bırakırlar. 

Engelleri düşüren adaylardan düşürdüğü her engel için parkur süresine 2 sn eklenir. 

 

 NOT: Adaylar tüm parkurlarda uluslararası oyun kurallarını uygulamak zorundadırlar. 
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2. Futbol  

a) Erkekler Futbol Test Bataryası 

 

 

1.İstasyon: Top Hakimiyeti 
Açıklamalar:  

 Aday öğrenci girişten, ayağındaki topla dripling yaparak I.istasyondaki alanın içerisine 
girer. 

 Belirlenmiş alan içerisinde aday topu yerden kaldırarak kafa vuruşu yapmak kaydı ile 
1,5 m yükseklikteki engelin üzerinden topu geçirip duvardan gelen topu yerde kontrol 
eder. Aday aynı hareketi 2. kez tekrarladıktan sonra top sürerek 2. istasyona geçer.  

 Topu yerden kaldırma esnasında destek ayak daima belirtilen alan içerisinde olacaktır.  
 Topu yerden kaldırırken, aday öğrenci topun kontrolünü kaybettiği durumlarda el ve 

kollar dışında vücudun diğer bölümlerini, top kontrolü için kullanabilir. 
 Top kontrolü esnasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde 

uygulanan hareket istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Top alanın dışına çıktığı durumlarda aday topu ayağı ile tekrar alan içerisine getirerek 

kaldığı yerden devam eder. 
 
 
2.İstasyon: Duvarda belirlenmiş alana şut atışı 
 Açıklamalar: 
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 Birinci istasyonu tamamlayan aday topla dripling yaparak ikinci istasyondaki vuruş 
çizgisinin arkasına geçer. 

 Buradan tercih ettiği teknik ile uzaklığı 8 m. ve genişliği 6 m olan alana 80 cm 
yüksekliğindeki filenin üzerinden beş atış yapar. 

 Belirtilen alan dışına yapılan vuruşlar geçersiz sayılır 
 Aday öğrenci kısa düşen ve başka alana giden toplarda topu ayağıyla vuruş başlangıcı 

çizgisine getirip atışına kaldığı yerden devam eder 
 Top kontrolü esnasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde 

hareket istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Girişten itibaren ikinci istasyonu 45 saniyede bitiremeyen aday diskalifiye olacaktır. 

 
 

 
3.İstasyon: Kafa vuruşu ile duvarda paslaşma 

Açıklamalar: 
 İkinci istasyonu tamamlayan aday topla dripling yaparak üçüncü istasyondaki alan 

içerisine girer. 
 Aday istasyon için belirlenmiş alanın içerisinde topu eline alıp duvara atarak kafa 

vuruşu ile 5 adet paslaşma gerçekleştirir. 
 Paslaşma hareketi duvara 1 m mesafe uzaklıkta olan engelin gerisinden 

gerçekleşecektir. 
 Belirtilen alan dışına yapılan vuruşlar geçersiz sayılır 
 Top kontrolünün kaybı veya yere düşmesi durumunda aday, topu eline alarak duvara 

atış yapabilir, ancak sayma işlemi istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Beşinci vuruştan sonra duvardan gelen top eller kullanılmadan kontrol edilerek diğer 

istasyona geçiş hazırlığı yapar. 
 
 
4.İstasyon: Ayak vuruşu ile duvarda paslaşma 

Açıklamalar: 
 Üçüncü istasyonu tamamlayan aday topla dripling yaparak dördüncü istasyondaki vuruş 

çizgisinin arkasına gelir. 
 Duvarda belirlenmiş alan içerisine 1 m lik engelin altından 5 vuruş sağ ayağı ile 5 

vuruşta sol ayağı ile toplam 10 vuruş yaparak 5.istasyona geçer. 
 Aday vuruşları tercih ettiği ayağı ile başlar. ( Örneğin: 5 adet sol ayağı ile vuruş 

yaptıktan sonra topu kontrol edip, sağ ayağı ile 5 vuruş yaparak bitirir.) 
 Vuruşlar esnasında duvardan gelen veya atılan top belirlenen yüksekliğin üstünden 

geçer ise vuruş geçersiz sayılır. 
 Uygulama sırasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde 

uygulanan hareket istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Top alanın dışına çıktığı durumlarda aday topu ayağı ile tekrar alan içerisine getirerek 

kaldığı yerden devam eder. 
 İstasyonu tamamlayan aday, topu istasyon başlangıcındaki sepetin içerisine eli ile 

bırakır. 
 

5.İstasyon: Kaleye şut atışı 
 Dördüncü istasyonu tamamlayan aday topsuz koşu yaparak beşinci istasyona gelir. 
 Aday istediği toptan başlayarak 3x2 m ölçülerindeki kaleye belirli uzaklık ve açılarda 

duran toplar ile vuruş yapar. 
 Gol için kaleye yapılan vuruşlar, kale çizgisi üzerindeki 40 cm yüksekliğindeki engelin 

üzerinden atılmak zorundadır. 
 Aday beş toptan en az üçünü gol yapmak zorundadır.  
 Beş toptan üçünü gol yapan aday diğer istasyona geçiş yapar. 
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 Beş vuruştan üçünü gole çeviremeyen adayın iki adet yedek top kullanma hakkı vardır. 
Yedek toplar aday tarafından kaleye yedi metre uzaklıktaki herhangi bir noktaya 
bırakılarak vuruş yapılır. 

 Toplam yedi vuruştan üçünü gole çeviremeyen aday test bataryasını tamamlayamamış 
sayılır. 
 

 
6.İstasyon: Top Sürme  

Açıklamalar: 
 Beşinci istasyonu tamamlayan aday topsuz koşu yaparak altıncı istasyona gelir. 

 
 İstasyonun başlangıç yerindeki topu alarak, tercih ettiği ayağı ile 13 adet dikmenin 

arasından top sürer. 
 

 
7.İstasyon: Setlerden top geçirme 

Açıklamalar: 
 Altıncı istasyonu tamamlayan aday top sürerek yedinci istasyona gelir. 
 Topu 1.atlama setinin altından geçirir, 2.atlama setinin üzerinden ayağıyla topu atıp 

3.atlama setinin altından ayağıyla geçirdikten sonra topsuz, olarak bitiriş çizgisine 
koşar. 

 
 
Genel Kurallar; 

 İstasyonda kullanılan malzemeleri (Huni, atlama seti, çıta, kasa vs.) deviren veya 
atlatma yapan aday tekrar düşürdüğü malzemeyi yerine bırakır ve bıraktığı yerden devam 
eder. 
 İstasyonların uygulamasında top el ile temas ederse aday o istasyon için başlangıç 
yerine döndürülür. 
 Top istasyonların yapıldığı alanın dışına (tribün) çıkar ise aday diskalifiye olur.  
 Erkeklerde 105 saniyeyi dolduran adaylar parkuru bırakırlar. 

 
 
 NOT: Adaylar tüm parkurlarda uluslararası oyun kurallarını uygulamak zorundadırlar. 
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b) Bayanlar Futbol Test Bataryası 

 

 

1.İstasyon Top saydırma 
Açıklamalar: 

 Aday öğrenci girişten, ayağındaki topla dripling yaparak I.istasyondaki alanın içerisine 
girer 

 Tercih ettiği teknik ile 10 adet top saydırır. 
 Saydırma sırasında aday her iki diz veya ayağını kullanabilir. 
 Saydırma esnasında destek ayak daima belirtilen alan içerisinde olacaktır. Sektirilen top 

alanın dışında olabilir. 
 Topu ayak veya dizinde sektiren aday öğrenci topun kontrolünü kaybettiği durumlarda 

el ve kollar dışında, vücudun diğer bölümlerini top kontrolü için kullanabilir, ancak 
yapılan kontroller sektirme olarak sayılmaz.  

 Top kontrolü esnasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde 
sayma işlemi istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 

 Top sektirme sırasında top alanın dışına çıktığı durumlarda aday topu ayağı ile tekrar 
alan içerisine getirerek kaldığı yerden devam eder. 
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2.İstasyon: : Duvarda belirlenmiş alana şut atışı 
 Açıklamalar: 

 Birinci istasyonu tamamlayan aday topla dripling yaparak ikinci istasyondaki vuruş 
çizgisinin arkasına gelir. 
 Buradan tercih ettiği teknik ile uzaklığı 8 m. ve genişliği 6 m olan alana 80 cm 
yüksekliğindeki filenin üzerinden üç atış yapar. 
 Belirtilen alan dışına yapılan vuruşlar geçersiz sayılır 
 
 Aday öğrenci kısa düşen ve başka alana giden toplarda topu ayağıyla vuruş başlangıcı 
çizgisine getirip atışına kaldığı yerden devam eder 
 Top kontrolü esnasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde hareket 
istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Girişten itibaren ikinci istasyonu 45 saniyede bitiremeyen aday diskalifiye olacaktır. 
 

 
3.İstasyon: Ayak vuruşu ile duvarda paslaşma 

Açıklamalar: 
 İkinci istasyonu tamamlayan aday topla dripling yaparak üçüncü istasyondaki vuruş 
çizgisinin arkasına gelir. 
 Duvarda belirlenmiş alan içerisine 1 m’lik engelin altından 5 vuruş sağ ayağı ile 5 vuruşta sol 
ayağı ile toplam 10 vuruş yaparak 5.istasyona geçer. 
 Aday vuruşları tercih ettiği ayağı ile başlar. ( Örneğin: 5 adet sol ayağı ile vuruş yaptıktan 
sonra topu kontrol edip, sağ ayağı ile 5 vuruş yaparak bitirir.) 
 Vuruşlar esnasında duvardan gelen veya atılan top belirlenen yüksekliğin üstünden geçer 
ise vuruş geçersiz sayılır. 
 Uygulama sırasında eller kesinlikle kullanılmayacak olup, kullanıldığı takdirde uygulanan 
hareket istasyonun en başından gerçekleştirilecektir. 
 Top alanın dışına çıktığı durumlarda aday topu ayağı ile tekrar alan içerisine getirerek 
kaldığı yerden devam eder. 
 İstasyonu tamamlayan aday, topu istasyon başlangıcındaki sepetin içerisine eli ile bırakır. 

 
 
4.İstasyon: Kaleye şut atışı 

 Üçüncü istasyonu tamamlayan aday topsuz koşu yaparak dördüncü istasyona gelir. 
 Aday istediği toptan başlayarak 3x2 m ölçülerindeki kaleye belirli uzaklık ve açılarda duran 
toplar ile vuruş yapar. 
 Gol için kaleye yapılan vuruşlar, kale çizgisi üzerindeki 40 cm yüksekliğindeki engelin 
üzerinden atılmak zorundadır. 
 Aday beş toptan en az üçünü gol yapmak zorundadır.  
 Beş toptan üçünü gol yapan aday diğer istasyona geçiş yapar. 
 Beş vuruştan üçünü gole çeviremeyen adayın iki adet yedek top kullanma hakkı vardır. 
Yedek toplar aday tarafından kaleye yedi metre uzaklıktaki herhangi bir noktaya bırakılarak 
vuruş yapılır. 
 Toplam beş vuruştan üçünü gole çeviremeyen aday test bataryasını tamamlayamamış 
sayılır.  

 
 
5.İstasyon: Top Sürme  

Açıklamalar: 
  Dördüncü istasyonu tamamlayan aday topsuz koşu yaparak beşinci istasyona gelir. 
 İstasyonun başlangıç yerindeki topu alarak, tercih ettiği ayağı ile 13 adet dikme arasından 
top sürer. 
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6.İstasyon: Setlerden top geçirme 

Açıklamalar: 
  Beşinci istasyonu tamamlayan aday top sürerek altıncı istasyona gelir. 
 Topu 1.atlama setinin altından geçirir, 2.atlama setinin üzerinden ayağıyla topu atıp 
3.atlama setinin altından ayağıyla geçirdikten sonra topsuz, olarak bitiriş çizgisine koşar. 

 
 
 
Genel Kurallar; 

 İstasyonda kullanılan malzemeleri (Huni, atlama seti, çıta, kasa vs.) deviren veya atlatma 
yapan aday tekrar düşürdüğü malzemeyi yerine bırakır ve bıraktığı yerden devam eder. 
 İstasyonların uygulamasında top el ile temas ederse aday o istasyon için başlangıç yerine 
döndürülür. 
 Top istasyonların yapıldığı alanın dışına (tribün) çıkar ise aday diskalifiye olur.  
 Bayanlarda 120 saniyeyi dolduran adaylar parkuru bırakırlar. 

 
 NOT: Adaylar tüm parkurlarda uluslararası oyun kurallarını uygulamak zorundadırlar. 
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3.Hentbol  

 

Hentbol Test Bataryası                         

 GİRİŞ 

        
GİRİŞ 
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1. İstasyon: Aday öğrenciler çıkış noktasından sahanın içine dizilmiş olan hunilerin etrafında 
kayma(savunma)adımları yaparak 2.istasyona gidecektir.  

 
2. İstasyon: Aday öğrenci 2.istasyonda yer alan topu alıp, duvara belirlenen mesafeden duvarda çizili 

olan bölgeye hentbol temel tekniklerinde kullanılan pas tekniklerinden birini kullanarak 3 atış 
yapacaktır. Sınırlı bölgenin dışına yapılan atışlar sayılmayacak olup, 3 atışı tamamlayana kadar 
devam edecektir. Atış sonrasında top belirlenen alana bırakılacaktır. 

 
3. İstasyon: Aday öğrenci 2.istasyonu tamamladıktan sonra serbest atış bölgesinde yer alan filenin 

üzerinden (baylar için 2.30 m bayanlar için 2.00 m) hentbol oyun kurallarına göre (steps 
yapmadan, top sektirerek, sıçrayarak) 14 adet atış yapacaktır. Adaylar 14 toptan 4’ünü (2’si 
üst,2’si alt) hedeflere isabet ettirdiklerinde istasyonu tamamlarlar. Bu istasyonda 4 başarılı atışı 
gerçekleştiren adaylar çıkış noktasından çıkarak hentbol parkurunu tamamlamış olurlar. İlk 4 atışta 
başarılı atış yapmaları halinde adayların başarılı oldukları her atış için 2 saniye toplam sürelerinden 
düşülecektir. Aday öğrenciler 14 toptan 4’ nü belirlenen hedeflerden geçiremezlerse elenmiş 
olurlar. Hedeflere atış sıralaması yoktur. Aday öğrenci istediği hedefe atış yapabilir. Baylar için tüm 
istasyon süresi 90 sn bayanlar için ise 115 sn.dir. Bu süreleri aşan adaylar parkuru bırakırlar. 

 
 

 NOT: Adaylar tüm parkurlarda uluslararası oyun kurallarını uygulamak zorundadırlar. 
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4.Voleybol 

 

 

Voleybol Test Bataryası 

 

“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BATARYA SÜRESİ 
   Erkekler= 80 sn 

   Bayanlar= 110 sn 
 
Not: Erkekler= 80 sn ve Bayanlar= 110 sn’dir. Bu süreleri aşan adayların batarya denemeleri sonlandırılır. 
 
 

3. İstasyon 

SMAÇ 

 

3 sn Smaç 

Bölgesi 

 

GİRİŞ 

4. İstasyon 

SERVİS 

ÇIKIŞ 
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1. İSTASYON: Duvarda  sınırlandırılmış alan içerisinde seri şekilde 10 adet smaç plase çalışması.  

Açıklamalar: 

 Belirtilen sınırların dışında yapılan smaç plaseler sayılmayacaktır. 

 Hareketin belirli bir sayısında top kontrolünün kaybı veya topun tutulması durumunda 

sayma işlemi yeni baştan başlatılacaktır. 

 Belirlenen alana girilmesi durumunda yapılan vuruşlar sayılmayacaktır. 

 Erkekler 30 sn, Bayanlar 40 sn içerisinde birinci istasyonu tamamlamak zorundadır. 

Tamamlayamayan adaylar bataryayı tamamlayamamış sayılır.  

 
 
 

2. İSTASYON: Duvardan en az 2 m uzaklık ile sınırlandırılmış alan içerisinde duvarda çizili 1 metre 

(m2) karelik alan içine  10 adet manşet pas çalışması.  

Açıklamalar: 

 Sayma işlemi duvardan ilk gelen topa adayın manşet vuruşuyla başlatılacaktır. 

 Manşet pas, çift el ile kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir, bükülü kolla ve kural dışı 

yapılan manşet paslar sayılmayacaktır. 

 Şeridin üzerine gelen, altına isabet eden, yere düşürülen veya belirtilen sınırların dışında 

yapılan manşet paslar sayılmayacaktır  

 Hareketin belirli bir sayısında top kontrolünün kaybı veya topun tutulması durumunda 

sayma işlemi kaldığı yerden devam edecektir. 

 

3.  İSTASYON: Aday, topu havaya atarak file (erkekler için 2,43 m, bayanlar 2,24 m) üzerinden karşı 

sahaya smaç vuruşu gerçekleştirir 

Açıklamalar: 

 Smaç vuruşları kurallara uygun olarak yapılmak zorundadır ( tek el ile adımlama tekniği ve 

sıçrama). 

 Smaç vuruşu esnasında yapılabilecek plase vuruşlar sayılmayacaktır.  

 Aday istediği bölgeden (2,3,4) smaç vuruşu gerçekleştirebilir ancak smaç sıçraması 

esnasında en az bir ayağın (çizgiyi tamamen geçmek şartıyla) hücum bölgesi içerisinde 

olması gerekir. Smaç vuruşu ile toplam yedi toptan üç topun karşı sahaya gönderilmesi 

gerekir. Yedi toptan üç top smaç vuruşu ile karşı sahaya gönderilinceye kadar aday bütün 

topları kullanmak zorundadır. Yedi toptan üç smaç vuruşu kurallara uygun olarak 

gönderilmediği taktirde aday diskalifiye olur. 
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 Hücum bölgesine isabet eden her bir smaç vuruşu için toplam süreden 3 sn düşülür (Fileden 

seken ve hücum bölgesine isabet eden toplar için 3 sn kuralı geçerli değildir). 

 Smaç vuruşu sonrası fileden geri gelen toplar diğer bir vuruş için kullanılamaz. Kullanılması 

durumunda vuruş geçersiz sayılır. 

 

4 İSTASYON:  Servis atışı 

Açıklamalar: 

 Servis atışları, servis bölgesinden kurallara uygun olarak üstten servis olarak (tenis, smaç, 

balansiye vb servisler) yapılmak zorundadır. 

 Her top adayın istediği servis bölgesinden file üzerinden karşı sahaya gönderilmek 

zorundadır. 

 Aday istediği bölgeden servis atışı gerçekleştirir. Servis atışı ile toplam yedi toptan üç topun 

karşı sahaya gönderilmesi gerekir. Yedi toptan üç top servis atışı ile karşı sahaya 

gönderilinceye kadar aday bütün topları kullanmak zorundadır. Yedi toptan üçü kurallara 

uygun olarak gönderilmediğinde her bir top için (üç top için) 3 sn toplam süreye eklenir. 

 Servis atıldıktan sonra top karşı sahaya düşmeden diğer servis atışı yapılmayacaktır. 

Yapıldığı takdirde servis atışı sayılmayacaktır. 

 İstasyonları tamamlayan aday, çıkış bölgesinden geçer ve hareketini tamamlar. 

 

  NOT: Adaylar tüm parkurlarda uluslararası Voleybol oyun kurallarını uygulamak 

zorundadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


