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BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2017–2018 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

KILAVUZU 

   

            GİRİŞ  

   
          Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici, değişen dünya 

koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı öğretmenler, antrenörler, 

rekreasyon uzmanları ve spor yöneticileri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı, 

bilgiyi bilimsel çalışmalarda sporla harmanlayarak geliştirmeyi ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı görevi olarak 

kabul etmiştir. 

 Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır.  

2011-2012 akademik yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 54 öğrenci alarak 

eğitim ve öğretime başlayan okulumuza,  2012-2013 akademik yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, 

2014-2015 akademik yılında Rekreasyon bölümüne, 2016-2017 akademik yılında Spor Yöneticiliği 

Bölümüne ilk öğrenciler alınmış ve halen 4 bölümle eğitim öğretime devam etmektedir. 

 

 2014-2015 akademik yılı Bahar döneminde ilk mezunlarını veren yüksekokulumuz 2016-2017 

akademik yılı için, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 60, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 120 

(Normal öğretim:60, İkinci öğretim:60),  Rekreasyon Bölümüne 120 (Normal öğretim:60, İkinci öğretim:60) 

ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 100 (Normal öğretim:50, İkinci öğretim:50) olmak üzere toplam 400 öğrenci 

alınarak Yüksekokulumuzun toplam öğrenci mevcudunun yaklaşık olarak 1500 olması hedeflenmektedir.  

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KADROSU  

 
                     İDARİ KADRO 

 

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ Müdür 

Öğr. Gör. Yılmaz ÜNLÜ Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ Müdür Yardımcısı 

Mustafa GÖKDAĞ Yüksekokul Sekreteri 

 

BÖLÜM BAŞKANLARI VE ÖĞRETİM ELEMANLARI 

   

1 Yrd. Doç Dr. Murat KUL Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. Bşk. 

2 Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN Rekreasyon Bölüm Bşk. 

3 Doç. Dr. Taner BOZKUŞ Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. 

4 Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk. 

5 Yrd. Doç. Dr. Serdar USLU Öğretim Üyesi 

6 Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN Öğretim Üyesi 

7 Yrd. Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU Öğretim Üyesi 

8 Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU Öğretim Üyesi 

9 Yrd. Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK Öğretim Üyesi 

10 Öğr. Gör.  Rıdvan KIR Öğretim Görevlisi 

11 Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ Öğretim Görevlisi 

12 Öğr. Gör. Ferhat GÜDER Öğretim Görevlisi 

13 Öğr. Gör. Zeki TAŞ Öğretim Görevlisi 

14 Öğr. Gör. Yılmaz ÜNLÜ Öğretim Görevlisi 

15 Öğr. Gör. Ali Ozan ERKILIÇ Öğretim Görevlisi 

16 Öğr. Gör. Adem SOLAKUMUR Öğretim Görevlisi 

17 Okt. Varol KORKMAZ Okutman 
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18 Arş. Gör. Murat SARIKABAK Araştırma Görevlisi 

19 Arş. Gör. Hayri AKYÜZ Araştırma Görevlisi 

20 Arş. Gör. İsmail AYDIN Araştırma Görevlisi 

21 Arş. Gör. Zeynep EROL Araştırma Görevlisi 

22 Arş. Gör. Mine TURĞUT Araştırma Görevlisi 

23 Arş. Gör. İsmail KARATAŞ Araştırma Görevlisi 

24 Arş. Gör. Sercan KURAL Araştırma Görevlisi 

25 Arş. Gör. Recep AYDIN Araştırma Görevlisi 

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

GENEL BİLGİLER 

 

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı;  

 

 Bilimin evrenselliğine inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı 

ilke edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden 

eğitimi ve spor, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişki yararlarını anlayabilen, beden eğitimi ve spor 

alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, 

beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip, yöneticilik ve 

eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, lider olabilen, din, dil, ırk, 

cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, araştırmacı özelliği ile 

üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.  

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları;  

 

* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak,  

* Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federasyonlardan 

antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör 

veya Spor Uzmanı olarak,  

* Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler.  

 

 

2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı;  
 

  Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, sporcunun 

sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili 

olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp 

uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve 

yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, 

üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) yetiştirmektir.  
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Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;  

 

* Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, 

federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,  

* Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak  

*Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.  

 

 

3- Rekreasyon Bölümü 
 

Rekreasyon Bölümü’nün amacı;  
 

Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon 

hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey 

ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve 

entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik 

yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim 

insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır. 

 

Rekreasyon Bölümü Mezunları;  

 

 * Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun 

hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde Rekreasyon Eğitimcisi 

olarak, 

 * Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan 

faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu 

kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak  

* Herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında Profesyonel Rekreasyon 

Yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. 

  

*  Turizm alanında;  

- Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,  

- Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,  

- Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb),  

- Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,  

- Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,  

 

 *   Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 

 

4- Spor Yöneticiliği Bölümü 

 
   Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı;  
 

Spor Yöneticiliği Bölümünde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticileri 

yetiştirilmektedir. 

 

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, 

yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük 

işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin 

yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkânını oluşturmaktır. 
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Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;  

  

*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun 

hizmet birimlerinde Spor Uzmanı, 

*Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici, 

*Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan 

faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, 

*Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili 

kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında 

profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilmektedirler. 

  

*Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, 

işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir. 

*Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.  

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavıyla ilgili tarihler  

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

              

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı Takvimi 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM TARİH 

Online başvuru 17 Temmuz 2017 – 06 Ağustos 2017 

Özel yetenek Sınavı 
15 – 18 Ağustos 2017 

(Başvuru yoğunluğuna göre 19 Ağustos  2017) 

Sınav sonuçlarının ilanı 21 Ağustos 2017 

Asıl adayların kesin kayıtları 
22 - 29 Ağustos 2017  

(Hafta içi mesai saatlerinde) 

Yedek adayların ilanı 29 Ağustos 2017  

Yedek adayların kesin 

kayıtları 
5-6  Eylül 2017 Saat:17:30’a kadar 

2.yedek liste adaylarının ilanı 

(Kontenjan dolmadığı 

takdirde) 

6 Eylül 2017 Saat: 17:30’dan sonra 

2. yedek liste adaylarının kesin 

kayıtları 
7-8 Eylül 2017 Saat: 17:30’a kadar 
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2017–2018 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

  

Amaç ve Kapsam  
  

Madde 1: Bu uygulama esasları Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine ön kayıt ve özel 

yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler.  

 

Madde 2: Uygulama Esasları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri özel yetenek sınavına giriş için ön kayıt 

yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı 

ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

 

Dayanak 
Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2017 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS) kılavuzunun 9. maddesi.  

 

Tanımlar 
Madde 4: Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınav Üst Kurulu: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen kurul.                                                                  

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Özel Yetenek: 

Eleme Sınavından oluşan giriş sınavı.  

YGS: 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanı (Puan türlerinden en yükseği) 

OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

ÖYSP-SP:  ÖYSP Standart Puanı  

YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP-SP, OBP ve YGS puanının bu 

uygulama esasında belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı. 

  

Giriş Esasları 
  

Madde 5: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim programlarına, ilan edilen 

kontenjanlarla sınırlı olarak YGS 2017 puanı, ÖYSP-SP ve OBP birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır.  

 

Başvuru Tarihi Ve Yeri 
 

Madde 6: İnternet üzerinden ön kayıtlar, adaylar tarafından 17 Temmuz 2017 – 06  Ağustos 2017  tarihleri 

arasında Bartın Üniversitesi (http://www.bartin.edu.tr/), Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu (http://besyo.bartin.edu.tr/) ve 

(http://ubys.bartin.edu.tr:90/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11) linkinden online olarak 

yapılacaktır. 

 

Ön Kayıt Şartları 

 
Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir. 

 

a)  Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak ( Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini 

beyan etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybeder.)  

http://www.bartin.edu.tr/
http://besyo.bartin.edu.tr/
http://ubys.bartin.edu.tr:90/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11
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b)  2017 yılında YGS' ye girmiş olmak 

 

c) 2017 YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5 ve YGS–6 puan türlerinin herhangi birinden 200,000 ve 

üstü puan almış olmak. 

(Milli sporcular ile Spor Lisesi ve Spor alanı mezunları için YGS puan türlerinin herhangi birisinden 

150,000 ve üstü puan almış olması gerekmektedir.) 

 

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel 

“ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve 

teorik eğitim öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek 

herhangi bir engeli, fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler.  

 

f) 2017 ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer 

üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

   

 Madde 8: Adaylar başvurularını Bartın Üniversitesi ÜBYS üzerinden verilecek olan linkten ön kayıt 

tarihlerinde online olarak yapacaklardır. 

 
 Adaylar on-line başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri taratıp sisteme yükleyeceklerdir. 

Başvuru yapılıp gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra  sınav giriş belgesinin çıktısı alınmalı ve 

sınava gelirken adayın yanında bulunmalıdır. 

 

               Online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeler: 
 

1- Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan ( Aile hekimi, 

sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “ Spor yarışmalarına ve 

spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur”  ibareli olması gerekir.) 

2- Branş sınavlarında spor özgeçmiş puanı için varsa belgeleri. 

3- Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı “ A, B veya C sınıfı Milli 

Sporcu Belgesi”   

 (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili 

yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik 

belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.) 

 

  Madde 9: 2017-2018 akademik yılı için Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Özel 

Yetenek Sınavı” (ÖYS) BESYO Spor Salonları, futbol sahası ve diğer spor alanlarında yapılacaktır. 

 

Adayın Yerleştirme Puanının Hesaplanması: 

 
Madde 10: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA Puan Türlerinin En Yükseği) 

c) 2017-YGS Puanı (YGS Puanlarının En Büyüğü) 

 

 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.  
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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 formüller kullanılarak hesaplanacaktır. 

 

a) Aday spor kol-alan bölümlerinden geliyorsa 
 

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

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 
 

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

 

Madde 11: 2016 ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygulanacaktır. 

Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan 

programlarına 2016-ÖSYS’de yerleşmiş olan adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

  

 Aday YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday 

sınavı kazanmış olacaktır. 

 

NOT: Yukarıda Adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar “2017 ÖSYS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” ndan alınmıştır. ÖSYM tarafından 

belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar, yapılacak olan değişikliğe göre 

düzenlenecektir.  

 

Kontenjanlar: 
 

Madde 12: 2017–2018 Akademik Yılında Yüksekokulumuz,  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi (Normal öğretim ve İkinci Öğretim) ve Rekreasyon  

(Normal öğretim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (Normal öğretim ve İkinci Öğretim Bölümlerine 

alınacak öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 
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BÖLÜMLER 

 

KONTENJAN 

Kadın Erkek 
Milli 

Sporcu* 
Toplam 

Yabancı 

Öğrenci 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 16 35 9 60 2 

Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim) 16 35 9 60 2 

Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) 16 35 9 60 2 

Rekreasyon (Normal Öğretim) 16 35 9 60 2 

Rekreasyon (İkinci Öğretim) 16 35 9 60 2 

Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim) 14 28 8 50 2 

Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) 14 28 8 50 2 

GENEL TOPLAM 108 231 61 400 14 

          
Tablo 2: Kontenjanlar 

 

    * Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli 

sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. 

    

  Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu 

 
Madde 13: Özel Yetenek Sınavına katılacak adaylar için Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SPORUM) tarafından Özel Yetenek Sınavına yönelik Parkur Tanıtım ve Uygulama 

Kursu yapılacaktır. 

  

Özel yetenek Sınavlarında belirleyici rol oynayan koordinasyon parkuru çalışmalarına, sakatlıklardan 

korunma, eşit şartlarda yarışmaya hazırlamak ve sınavın akıcı ve düzenli yürütülmesi açısından Parkur 

Tanıtım ve Uygulama Kursuna katılmak için 150 TL. Kurs ücretinin Ziraat Bankası Bartın Şubesi  

TR050001000052537534075001 nolu İBAN numarasına “Kurs Ücreti” ibaresini yazdırarak katılım 

sağlanacaktır. 

 Kurs 7-13 Ağustos 2017 tarihleri arasındadır. 

  

Tercih İşlemleri 

 

Madde 14: Başvurusu kabul edilen tüm adaylar 7 bölüm için tercih yapabileceklerdir. 
   Yüksekokulumuza Özel Yetenek Sınavıyla;  

   a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

   b) Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim)  

   c) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) 

   d) Rekreasyon (Normal Öğretim)  

   e) Rekreasyon (İkinci Öğretim) 

   f) Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim)  

   g) Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) 

 

 olmak üzere 7 bölüme öğrenci alınacaktır. 

 

 Adaylar ön kayıt sırasında bu bölümlerden en az bir tanesini tercih etmek zorundadırlar.  

 



12 
 

 Tercih yapılırken sıralamaya dikkat edilmelidir.  
 

 Örneğin aday tercih sıralamasında Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) bölümünü ilk sıraya yazdıysa, 

adayın puanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanından yüksek olsa bile aday ilk sıraya yazdığı 

bölüme kayıt hakkı kazanır. 

 

Sınav Günü Adayın Yanında Bulunması Gerekli Belgeler 

 
Madde 15: Sınav Günü Adayın Yanında Bulunması Gerekli Belgeler 
 

1- Nüfus cüzdanı 

2- Sınav giriş belgesi ( sistemden alınacaktır) 

3- Milli sporcu belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi) 

4- Branş sınavlarında kullanılmak üzere varsa spor özgeçmiş puanı için bildirimde bulundukları 

belgelerin aslı. 

5- Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu  ödeme dekontu 

 

Yabancı Öğrenciler 
 

     Madde 16: Yabancı öğrenciler öncelikle üniversitemiz “2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu 

öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzu” ndaki şartları yerine getirmiş olmaları ve 

 Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi> Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri modülü üzerinden 

online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

Başvuru yapmak için Tıklayınız. (Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını almayı unutmayınız) 

 

 Yabancı aday buraya başvurusunu yaptıktan ve başvurusu üniversitemiz tarafından onaylandıktan sonra 

ayrıca başvuru tarihleri arasında yüksekokulumuz on-line sisteminden Özel Yetenek Sınavı başvurusunu 

yapacaklar ve başvurusunun kabulü halinde diğer adaylar gibi branş ve parkur sınavına tabi tutulacaklardır. 

 Yabancı öğrenciler kılavuzda belirtilen kontenjanlar dâhilinde kendi aralarında değerlendirileceklerdir. 

 

 Detaylı Bilgi için: 

 

Bartın Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzu 

Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi 

Bartin University of Turkish Republic Admission and Registration Instruction of Foreign Students 

 

 

Yabancı Öğrencilerin yüksekokulumuz online kayıt sistemine yüklemesi gereken 

belgeler: 
 

  a) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti, 

  b) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) 

tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti,  

 c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi.  

 d) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge. 

 e) Fotoğraf (Kesinlikle vesikalık olmalı ve yeni çekilmiş olmalıdır. Vesikalık olmayan fotoğrafların 

başvuruları onaylanmayacaktır.) 

f) Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan ( Aile hekimi, sağlık 

ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “ Spor yarışmalarına ve spor sınavına 

girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur”  ibareli olması gerekir.) 

 

 

http://oidb.bartin.edu.tr/upload/files/BARTIN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20YABANCI%20UYRUKLU%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20KLAVUZU_12_06_2017(1).pdf
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/files/BARTIN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20YABANCI%20UYRUKLU%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20KLAVUZU_12_06_2017(1).pdf
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/files/BARTIN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20YABANCI%20UYRUKLU%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20KLAVUZU_12_06_2017(1).pdf
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/Bart%C4%B1n_%C3%9Cniversitesi_Yabanc%C4%B1_Uyruklu_%C3%96%C4%9Frencilerin_Kabul_ve_Kay%C4%B1t_Esaslar%C4%B1_Y%C3%B6nergesi.docx
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/Yabanc%C4%B1_Uyrulu_%C3%96%C4%9Frenci_Y%C3%B6nergesi_%C4%B0ngilizce.docx
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 Yabancı Öğrencilerin Sınav Günü  Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler 
 

1- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan 

fotokopisi.  

2- Sınav giriş belgesi (sistemden alınacak) 

3- Branş sınavlarında kullanılmak üzere varsa spor özgeçmiş puanı için bildirimde bulundukları 

belgelerin aslı. 

4- Parkur ve Tanıtım Kursu ödeme dekontu 

 

 

ÖNEMLİ UYARI !!! 
 

Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların 

başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları 

silinerek haklarında kanuni işlem uygulanır.  

Aday, numara sırasına göre tespit edilen ve sınav öncesi ilan edilen “Sınav Zamanında” sınav yerinde 

olmadığı takdirde sınav hakkını yitirir.  

Online başvuru sırasında aday evraklarını ve fotoğrafını doğru ve düzgün olarak tarayıp sisteme 

kaydetmelidir. 

Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  

 

Sınav Tarihi ve Yeri 
 

Madde 17: Özel Yetenek Sınavı, 15 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Spor tesislerinde ve Bartın Atatürk Stadı Spor tesislerinde yapılacaktır. Sınav Yürütme 

Kurulu; sınav yeri, günü ve saatlerini gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir. 

 

Sınav Uygulaması 
 

Madde 18: Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 

Yöneticiliği bölümlerinde eğitim almaya aday öğrencilerin, bu formasyonun alınmasında ve 

geliştirilmesinde gerekli olan temel fiziksel yeteneklerinin test edilmesini amaçlayan bir yerleştirme 

sınavıdır.  

 

Sınav uygulaması kılavuzda açıklandığı şekilde, branş (100 puan) ve koordinasyon parkuru (100 puan) 

olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

 

 Adayların branş (%80) ve koordinasyon parkurunda  (%20) elde ettikleri puanlar toplanarak “Özel 

Yetenek Sınavı” puanı belirlenir 

 

Adaylar ilk önce, başvuru sırasında belirttikleri branştan sınava tabi olacaklar, bu sınavdan 100 üzerinden 50 

puanı geçen adaylar branş kontenjanı dahilinde koordinasyon parkuruna girmeye hak kazanacak, 50 

puanın altında kalan adaylar elenmiş olacaklar ve sınava devam edemeyeceklerdir. 

  

Branş ve koordinasyon sınavlarından sonra adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve belirlenen kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
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Adaylar; ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş kartı, resmi kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya 

Pasaport, spor kıyafeti (Sınavlarda şort, tişört, veya eşofman ile spor ayakkabı giyilmelidir.), göğüs numaralı 

tişört ile hazır bulunacaklardır. Göğüs numaralı tişörtü herhangi bir nedenle yanında bulunmayan adaylar 

sınava alınmayacaklardır.  

 

Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok önemli 

mazereti olanlar Sınav Yürütme Kurulunun mazereti kabul etmesi ve onayı ile sınav süresi içinde sınava 

alınabilirler. Sınav tarihi geçtikten sonra adaylara ayrıca sınav hakkı verilmez. 

 

Sınav Üst Kurulunun Görevleri  

 Madde 19: Sınav Üst Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilir. Sınav Üst Kurulunun Görevleri şunlardır: 

a ) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi, 

b ) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,  

c ) Sınav güvenliği için önlem alınması, 

d ) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması, 

e ) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması,  

f ) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 

g ) Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

 

    Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri 
  

Madde 20: Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

a ) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir. 

b ) Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya 

yetkilidir. 

 

İtiraz Kurulunun Görevleri 
  

Madde 21: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. 

      a ) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.  

b) Sınavın herhangi bir testi sırasında oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığında dikkate 

alınacaktır. 

 

 

Destek Hizmetleri 
 Madde 22: Sınavın Yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen 

birimlerden talep edilebilecektir. 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 

e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 

f) Personel Dairesi Başkanlığı, 

g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

h) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü. 

i) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

j) Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
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Milli Sporcular 
  

 Madde 23:   A Milli sporcular branş sınavından tam puan (100 puan), B milli sporcular (90 puan), C Milli 

sporculara ise (75 puan) almış kabul edilirler ve kendi aralarında sıralamaya girerler.  

 

 Puanını yükseltmek isteyen B ve C milli sporcular isterlerse ayrıca branş sınavına girebilirler. Bu durumda 

millilik kontenjanı dışında değerlendirilirler ve branş sınavında en son aldığı puan geçerli olacaktır.   

 

 Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen milli sporcuların son beş (5) yıl içinde aktif milli sporcu 

olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.  

 

MİLLİ SPORCULARIN 

ÖYS BARANŞ EK PUAN DURUMU 

 

MİLLİ 

SPORCULAR 

SINAVDA 

VERİLEN EK 

PUAN 

A Milli Sporcu 100 puan 

B Milli sporcu 90 puan 

C Milli sporcu 75 puan 

Tablo 3: Milli sporcular ek puanları 

 

 
ÖZEL YETENEK SINAVI PUAN AĞIRLIK ORANLARI 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ YÜZDESEL DAĞILIMI 

BİRNCİ AŞAMA 

(BRANŞ) 

İKİNCİ AŞAMA 

(KOORDİNASYON) 
TOPLAM 

PUAN 
 AĞIRLIĞI  AĞIRLIĞI 

Futbol 

Basketbol 

Hentbol 

Voleybol 

Atletizm 

Güreş 

Karate 

Taekwondo 

Judo 

Bocce 

Badminton 

Halkoyunları 

Cimnastik 

 

% 80 

 

(100 puan) 

Koordinasyon 

 

 

%20 

 

(100 puan) 

 

%100 

 

(100 puan) 

Tablo 4: Sınav puan ağırlık oranları 
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Madde 24: Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler 

 

a) Birinci Aşama Sınavı: 

 
BRANŞ 

 

    Branş sınavları aşağıda belirtilen branşlarda gerçekleştirilecektir. 

 

 Futbol  

 Basketbol  

 Hentbol 

 Voleybol  

 Atletizm  

 Güreş  

 Karate  

 Taekwondo  

 Judo 

 Bocce  

 Badminton  

 Halk oyunları  

 Cimnastik 

 

 

 

BRANŞ KONTENJANLARI 

S.N. BRANŞ ERKEK KADIN 
TOPLAM 

KONTENJAN 

1 Futbol 215 30 245 

2 Basketbol 55 35 90 

3 Hentbol 55 35 90 

4 Voleybol 60 40 100 

5 Atletizm 60 40 100 

6 Güreş 40 5 45 

7 Karate 25 15 40 

8 Taekwondo 45 20 65 

9 Judo 10 5 15 

10 Bocce 25 15 40 

11 Badminton 45 30 75 

12 Halk oyunları 45 40 85 

13 Cimnastik 5 5 10 

TOPLAM 685 315 1000 
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UYARILAR 

 

 Her aday sadece bir branştan sınava girebilir.  

 Branş sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar branş kotasına göre koordinasyon 

parkuru sınavına girmeye hak kazanır.  

 Puanların eşit olması halinde YGS puanına bakılır. YGS puanlarından herhangi birisi yüksek olan 

aday öncelikli olur. 

 Branş sınavı gün ve saatleri sınavdan önce duyurulur. Sınav üst kurulu gerekli hallerde sınav 

programımda değişiklik yapabilir.  

 Özel Yetenek sınavı puanı hesaplamasında branş sınavının % 80’i koordinasyon sınavının  %20 si 

alınır. 

 Atletizm branşını tercih eden adaylar, atletizm kategorilerinden sadece birini tercih edebilirler.  

( Erkekler 100 m. veya 1500 m. – kadınlar 100 m. veya 800 m.) 

 Sınavlarda disiplinsiz davranışlar sergileyen ya da malzemelere zarar verenler diskalifiye edilecek 

olup, zarar verenler hakkında tutanak tutulup yasal işlem yapılacaktır 

 

b) İkinci Aşama Sınavı:  
 

KOORDİNASYON 

 

 

Kılavuzda belirtilen koordinasyon parkurunda adayın fotosel aralığından geçmesiyle başlar, belirlenen 

alanda gerekli engelleri aştıktan sonra adayın bitişteki fotosel aralığından geçmesiyle parkur tamamlanır. 
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A- BRANŞ SINAVLARI 
 

1. FUTBOL 

 

Futbol branş seçmeleri, futbolcular ve kaleciler için 5 ayrı aşama üzerinden yapılacak uygulama ile 

gerçekleşecektir. Her aşama kendi içinde ayrı ayrı puanlanacaktır. Aşamalar tüm uygulamanın birer parçası 

olup; ayrı ayrı puanlanacak, tüm aşamaların alınan puan ile özgeçmiş puanı toplam puanı oluşturacaktır. 

Aşamaların uygulama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Futbolcular için parkur: 

 

1.AŞAMA (15 puan): Sporcu hunilerin dışından ayak içi ve dışı ile top sürerek geçer. Bu aşama iki 

aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada huni devirmeden (huni devrildiğinde puan alamaz) ve hareketini 

tam olarak (teknik olarak) gösteren oyuncu bu kısımdan on (15) puan alır.  

 

 

2.AŞAMA (15 puan): Sporcu, orta saha çizgisinin 3 metre içine konulan ve çevresi sınırlarla belirlenmiş 

olan (2x2=4 m²) hunilerin içinde top saydırır. Bu alanda ayaküstü, diz ve kafa ile top sektirmesinin 

ardından istasyon biter. Bu aşamada sporcu ayaküstü, diz ve kafa ile top sektirmesinin ardından on (15) 

puan alır. En az ikişer kez, ayaküstü, diz ve kafa ile top sektirmesinin (Puanlama: Ayaküstü (2 kez) 5 puan, 

Diz (2kez) 5 puan, Kafa (2kez) 5 puan) ardından 2. aşama biter. 
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3.AŞAMA (15 puan):  Erkek sporcular 25 metre ve kadın sporcular 15 metre uzaklıktan yüksek pas ile 

hedef olarak belirlenen kalenin içine topu atar. Bu aşamada isabetli, yüksek pas ve hareketi tam olarak 

tekniğe uygun yapan sporcular bu kısımda onbeş (15) puan alır. 

 

4.AŞAMA (15 puan): Erkek sporcular kaleye uzaklığı 25 metre ve kadın sporcular 16 metre uzaklıktan 

önceden şut için hazırlanmış olan bölgeden, ayak içi, dışı ve üstü ile bir kez şut çeker. Bu aşamada isabetli, 

tekniğe uygun (ayak içi, dışı, üstü, destek ayağı, topa açı ile yaklaşım, hareketin devamlılığı, kalenin üst 

köşelerine isabetli atış... vb.) yapan sporcular bu kısımda onbeş (15) puan alır. 

 

 

5.AŞAMA (15 puan): Sporcu önceden hazırlanmış olan bölgeye ulaştığında, topla hareket halinde, 

belirlenen huninin çevresinden geçer ve hareketli topla orta yapar. Bu aşamada spin metal baraj adama 

isabetli, tekniğe uygun (destek ayağı, topa açı ile yaklaşım, hareketin devamlılığı, isabetli orta... vb.) yapan 

sporcular bu kısımda onbeş (15) puan alır. 

 

 

6.AŞAMA (25 puan):Bu aşamada sporcunun özgeçmiş değerlendirmesi yer almaktadır. Bu aşamada 

sporcular yirmibeş (25) puan üzerinden değerlendirilir. 

 

 

KALECİ SINAVI 

ÖNEMLİ UYARILAR: 

*Kaleci sınavına girecek adaylardan son 3 yıla ait olmak koşuluyla en az 3 müsabakada oynamış olmak 

koşulu aranacaktır (Müsabaka Esame Listesi). Bu koşulu sağlamayan aday kaleci branş sınavına 

katılamayacaktır. 

* Kaleci sınavı futbol sınavının bitiminde yapılacaktır. 

1.AŞAMA (20 puan): Aday öncelikle kendisine gelen yan topu hâkimiyetine alarak, hızlı bir şekilde el 

degajıyla hedefe topu gönderir. Diğer taraftan gelen yan topu da yakalayarak ayakla degaj tekniğini 

kullanarak topu hedefe gönderir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.AŞAMA (20 puan): Kaleci sınavına giren adaya kaleye geçmesi istenerek, cepheden kendisine atılan 3 

şutu yakalamaya çalışır. 
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3.AŞAMA (20 puan):  Başlangıç hunisinden başlayarak, önündeki huniye doğru koşu yapar. Huniye 

geldikten sonra etrafındaki 4 topa sırasıyla doğru teknikleri uygulayarak hamle yapar(25 puan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.AŞAMA (15 puan): Aday belirlenen noktadan 50 m. başarılı uzun pas atışı yapması istenir. 
 

5.AŞAMA (25 puan):Bu aşamada kalecilerin özgeçmiş değerlendirmesi yer almaktadır. Bu aşamada 

kaleciler yirmi beş (25) puan üzerinden değerlendirilir. 

 

* Kaleci sınavında her bir beceri için kalecinin bulunduğu pozisyon, değerlendirmeye alınır. 

* Beceri sergilerken kalecinin doğru kaleci tekniğini uygulaması önemlidir. 

- Yere yatma, Adımlama, Top tutuşu, Topa vuruş, 

 

 

Futbol Sporcu Özgeçmişi değerlendirmesi 

 

Futbol branş sınavı puanlaması 100 üzerinden yapılacak olup; %75 parkura göre, %25 ise Sporcu 

özgeçmişine çizelge 1ve2’ye göre değerlendirilecektir. 

Çizelge 1. Futbol Branşı (Erkek) Sporcu özgeçmişi Puan Kriterleri 

Faaliyet Puan 

 Futbol Uefa Pro, Uefa A, UefaElit A, 

Uefa B, UEFA A Kaleci, UEFA B 

Kaleci, Atletik 

Performans(Fitness)antrenörlük belgesine 

sahip olmak.  

 Spor Toto Süper ligde yer almak (3 adet 

müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

 PTT I. Lig de yer almak (3 adet 

müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

 Spor Toto II. Lig yer almak (3 adet 

müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

 FIFA veya üst klasman hakemi olmak. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 Spor Toto III. Lig de yer almak (3 adet 

müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

 A2 Ligi - U21 Süper Ligde yer almak (3 

adet müsabaka cetveli getirilmesi 

zorunludur) 

 A2 Ligi - U21 1. Ligde yer almak (3 adet 

20 

1 4 

3 
2 
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müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

 Bölgesel Amatör Lig de yer almak (3 

adet müsabaka cetveli getirilmesi 

zorunludur) 

 Okul sporları federasyonu tarafından 

düzenlenen Dünya şampiyonalarına 

katılmış olmak. 

 TFF Grassroots C, Futsal, Plaj Futbolu, 

Engelli Futbol antrenörlük belgesi, TFF 

Grassroots Gönüllü Liderlik belgesi, Maç 

ve Performans Analiz, Scouting, Çocuk 

Futbolu Sertifikasına sahip olmak. 

 Ulusal ya da Ulusal Yardımcı Hakemi 

olmak. 

 Coca-Cola Gelişim Ligi (3 adet 

müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur)  

 Amatör Lig (3 adet müsabaka cetveli 

getirilmesi zorunludur)  

 Bölgesel ya da Bölgesel Yardımcı 

Hakem olmak 

15 

 Okul sporları federasyonu tarafından 

düzenlenen Türkiye şampiyonalarına 

katılmış olmak. 

 İl ya da Aday Hakem olmak. 

10 

 

 

Çizelge 2. Futbol Branşı (Kız) Sporcu özgeçmişi Puan Kriterleri 

Faaliyet Puan 

 Futbol Uefa Pro, Uefa A, UefaElit A, 

Uefa B, UEFA A Kaleci, UEFAB Kaleci, 

Atletik Performans(Fitness), TFF 

Grassroots C, Futsal, Plaj Futbolu, 

Engelli Futbol antrenörlükbelgesine sahip 

olmak.  

 TFF Grassroots Gönüllü Liderlik belgesi, 

Maç ve Performans Analiz, Scouting, 

Çocuk Futbolu Sertifikasına sahip olmak. 

 Futbol hakemi olmak. 

 1. Lig de yer almak (3 adet müsabaka 

cetveli getirilmesi zorunludur) 

 2. Lig yer almak (3 adet müsabaka cetveli 

getirilmesi zorunludur) 

 Okul sporları federasyonu tarafından 

düzenlenen Dünya şampiyonalarına 

katılmış olmak. 

 FIFA veya üst klasman hakemi olmak. 

25 

 3. Lig yer almak (3 adet müsabaka cetveli 

getirilmesi zorunludur) 

 Ulusal ya da Ulusal Yardımcı Hakemi 

olmak. 

20 

 Gençler ve Yıldızlar liginde yer almak (3 15 
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adet müsabaka cetveli getirilmesi 

zorunludur) 

 Bölgesel ya da Bölgesel Yardımcı 

Hakem olmak 

 Okul sporları federasyonu tarafından 

düzenlenen Türkiye şampiyonalarına 

katılmış olmak. 

 İl ya da Aday Hakem olmak. 

10 

 

Adaylar, “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi 

yanlarında getirmeleri ve sınav jürisinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

 Türkiye Futbol Federasyonundan alınan belgeler, federasyon tarafından onaylı olmalıdır. 

Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.  

 Federasyon müsabakaları ile ilgili maç cetvelleri T.F.F ‘ den alınacaktır.  

Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci hangi sınıfta olduğuna bakılmaksızın yasal 

işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 
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2. BASKETBOL 

 

Adaylar, basketbol parkur testi için sırayla sınav salonuna alınır. Sınav görevlileri tarafından sınav 

parkurları tanıtılır ve gerekli uyarılar yapılır. Adaylar, sınav esnasında görevlilerin uyarılarına ve bu 

kitapçıktaki sınav uygulama esaslarına uymak zorundadır. Aksi taktirde sınavları geçersiz sayılır. Sınavda 

erkek adaylar için 7 numaralı top, bayan adaylar için 6 numaralı top kullanılacaktır. 

 

Basketbol branş sınavı sırasıyla ribaunt, yön değiştirmeler (reverse, bacak arası yön değiştirme, arkadan 

yön değiştirme önden yön değiştirme), turnikeler, dış şut, çift el top sürme ve slalom olmak üzere toplam 6 

aşamadan oluşmuştur. Yapılan hareketin akıcılığı, doğruluğu ve tekniğe uygunluğu dikkate alınarak 

değerlendirme yapılacaktır. 

Basketbol branş puanlaması 100 üzerinden yapılacaktır.  

 

 

PARKUR TESTİ 

 

1. Ribaunt (15 puan): Başlangıç yerinde bulunan topu alarak slalom çubuğunun etrafından dripling ile 

gelerek potaya atar ve ribaundu alır. Ribaunt tekniğine uygun sıçrayarak top havada yakalanır ve 

dengeli bir şekilde yere düşülür.  

 

-Pozisyon alma (3 puan) 

-Zamanlama ve sıçrama (5 puan) 

-Topu yakalama (5 puan) 

-Topu aldıktan sonra bacaklar geniş açıda dengeli yere düşme (2 puan) 

 

2.Yön Değiştirmeler (25 puan): Ribaunt testinde 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 sürüşler sola 

giderken sol el ile sağ tarafa giderken sağ el ile yapılacaktır. Yön değiştirmeler tekniğe uygun olarak 

yapılacaktır. 
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2.1 Reverse (10puan): 

-Topu süren elin tersi tarafındaki bacak üzerine vücut ağırlığı verilerek dönüş yapılması(4 puan) 

-Top kontrolünün kaybedilmeden el değiştirmenin yapılması (4 puan) 

-Diğer ele aktarılan topun süratle öne-ileri doğru itilmesi (2 puan) 

 

2.2 Bacak arası yön değiştirme (5 puan): 

-Driplingi kesmeden harekete devam etme (2 puan) 

-Top kontrolünü kaybetmeme (2 puan) 

-Topu bacak arasından diğer ele aktarma sonrası topun süratle öne-ileri doğru itilmesi (1 puan) 

 

2.3 Arkadan yön değiştirme (5 puan): 

-Driplingi kesmeden harekete devam etme (2 puan) 

-Top kontrolünü kaybetmeme (2 puan) 

-Topun vücudun gerisine itilmesi daha sonra diğer elle öne-ileri itilmesi (1 puan) 

 

2.4 Önden yön değiştirme (5 puan): 

-Driplingi kesmeden harekete devam etme ve top kontrolünü kaybetmeme (2 puan) 

-Alçak sürüşe geçip diz hizasından yön değiştirme (2 puan) 

-Yana çekilen ve diğer ele aktarılan topun süratle öne-ileri doğru itilmesi (1 puan) 

 

3. Turnikeler (15 puan): Aday yön değiştirmelerin sonunda aynı topla sağ turnike atışı yapar; atış sağ 

el ile sıçrama sol ayak ile olacaktır.  Aday, sağ turnike atışından sonra 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 adaylar tekrar konilerden döndürülerek turnike atışlarını 

tamamlayacaklardır. 

 

-Hareket halinde turnikeye geçiş (1 puan) 

-Hareketi çembere mümkün olduğunca yakın bitirme ve topu elden en yüksek noktada çıkarma (3 

puan) 
-Sağ elle turnikede top sürüş ve atış sağ el sıçrama sol ayak ile olması (3 puan) 

-Sol elle turnikede top sürüş ve atış sol el sıçrama sağ ayak ile olması (3 puan) 

-İsabet (5 puan) 

 

4. Dış Şut (15 puan): Aday sol turnikeyi bitirdikten sonra dış şut istasyonuna geçiş yapar. Aday top 

kutusundan aldığı top ile 3 sayı çizgisinin gerisinde belirlenen bölgeden atışını yapar. Atışlar 3 sayı 

çizgisine basmadan yapılmalıdır. 3 sayı çizgisine basılarak yapılan atışlar geçersiz sayılacak ve tekrar 

ettirilecektir. Adayın 3 dış şut atış hakkı vardır. Aday her dış şutta sepetten yeni bir top almak 

zorundadır. Potadan seken toplarla atış yapılamaz. Atışlardan herhangi birisinde başarı sağlanırsa diğer 

istasyona geçilir.  

 

-Topun iki elle göz hizasında ve şut atılacak yöne dönük olarak tutulması ve ayak ucunun potayı 

göstermesi (3 puan) 

-Şut atmak için kullanılan el ile aynı taraftaki ayağın diğer ayağın biraz önünde olması (3 puan) 

-Topun üçlü tehdit pozisyonunda ele alınması, el bileğinin atıştan sonra topu takip etmesi (3 puan)  

-İsabet (6 puan) 

 

5. Çift el top Sürme (15 puan): 
Aday şut atışlarından sonra çift topun olduğu bölgeye doğru koşar ve belirlenen bölgedeki topları 

aldıktan sonra top sürme tekniğine uygun olarak; serbest sürüşle istediği gibi (ister piston sürüşü ister 

aynı anda top sektirme) sürerek orta sahadaki bitiş noktasına gelir ve toplardan birisini belirlenen 

bölgeye bıraktıktan sonra diğer topla slalom istasyonuna devam eder. 
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-Topun kontrolünü kaybetmeden tekniğe uygun devam etme (5 puan) 

-Ritmi bozmama (5 puan) 

-Piston ya da aynı anda topu sektirme yaparak tekniğe uyma (5 puan) 

 

6. Slalom (15 puan): Çift el top sürmeyi bitiren aday slalom istasyonuna geldiğinde topun birisini 

belirlenen bölgedeki top kutusuna bıraktıktan sonra elindeki topla slalomlar arasından geçiş yapar ve 

top kontrolünü kaybetmeden bitiş çizgisinden geçerek parkuru sonlandırır.  

-Topun kontrolünü kaybetmeme (5 puan) 

-Ritmi bozmadan hareketi seri yapma (5 puan) 

-Basketbol top sürme tekniğine uygun davranma (5 puan) 
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3. HENTBOL 

1-Karşılıklı Pas, Çapraz Geçiş Ve Kale Atışı  (40 Puan) 

 

1- Karşılıklı pas (10 Puan) 

2- Çapraz geçiş (10 Puan) 

3 - Pozisyona göre kale atışı (20 Puan).  

NOT:  

3A- Oyun kurucular blok üstü kale atışı 

3B- Kanat oyuncuları, kanat mevkiinden kale atışı 

3C- Pivot oyuncuları, sırtı kaleye dönük toplu aldatma sonrası düşerek atış 

Pivot ve kanatlar çalışmaya B bölgesinden, oyun kurucular ise A bölgesinden başlayacaklardır  

(Şekil 1). 

 

 
              Şekil 1:  Hentbolda Karşılıklı Pas, Çapraz Geçiş ve Kale Atışı (40 Puan) 
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2-Top Sürme, Pas, Blok Üstü Atış, Hızlı Hücum ve Kale Atışı ( 50 Puan) 

 

1- A bölgesinden başlayarak 2 adet engel arasından slalom yaparak top sürme (10 Puan) 

2- Z oyuncusuna pas vererek 9 metre bölgesine doğru koşu (5 Puan) 

3- Z oyuncusundan alınan pas (5 Puan) ve  Y bölgesinden (X) bölgesine blok üstü kale atışı (10 Puan) 

4- Kaleciye pas ve sonrasında hızlı hücum (zamanlama ve top kontrolü göz önüne alınacaktır) (10 Puan) 

5- Hızlı hücum çıkışından sonra top sürerek W bölgesinden (X) bölgesine blok üstü kale atışı (10 Puan) 

Toplam: 90 PUAN 

 

 
                              Şekil 2:  Hentbolda Beceri Parkuru (50 Puan) 

 

3-Hentbol Kaleci Sınavı (90 Puan)  

 

1- Temel Duruş Ve Pozisyon Alma 10 Puan 

2- Hentbolda kaleci ısınma hareketlerinin toplu çalışması 15 Puan 

3- Kanat, Oyun Kurucu, Pivot ve 7 m atışlarının kurtarılması 35 Puan 

4-Hızlı Hücuma top çıkartılması 30 Puan 

Toplam: 90 PUAN 

 

NOT:  Sınav sonunda toplam puana göre sıralama yapılıp hak eden adaylar 2. aşama sınavına 

katılacaklardır.  
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HENTBOL BRANŞ SINAVI PUANLAMASI:  

Hentbol branş puanlaması 100 üzerinden yapılacak olup; % 90 parkura göre, % 10 ise sporcu 

özgeçmişine göre değerlendirilecektir. Hentbol branş sınavı parkuru puan dağılımları yukarıda, Sporcu 

özgeçmişi puan kriterleri ise Tablo 1’ de belirtilmiştir. 

Tablo 1: Hentbol Özgeçmiş Puan Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAALİYET (Hentbol Özgeçmiş) PUAN 

-Hentbol Süper Lig, Birinci Lig, 2.Ligte oynamış olmak, 2. ve 3.Kademe Hentbol 

Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak.  

-En az 3 yıllık Hentbol geçmişini belgelemek (GHSİM onaylı) 

-Hentbolda oynadığını gösteren en az 3 adet Müsabaka cetvelini belgelemek (THF 

Onaylı) 

 

 

10 

-Hentbolda Bölgesel Lig, Süper Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi, Okul Sporları Federasyonu 

Tarafından Düzenlenen Hentbol Türkiye Şampiyonasına Katılmış Olmak, En az C 

Klasman Hakem Olduğunu Belgelemek, 1. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip 

Olmak. 

-En az 3 yıllık Hentbol geçmişini belgelemek (GHSİM onaylı) 

-Hentbolda oynadığını gösteren en az 3 adet Müsabaka cetvelini belgelemek (THF 

Onaylı) 

 

 

5 

Not: Özgeçmişten puan almak için yukarıdaki istenen evrakların eksiksiz tamamlanması 

gerekmektedir. Antrenör ve hakemlerin, antrenörlük ve hakemliklerini onaylı olarak 

belgeleri yeterlidir. 
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4. VOLEYBOL 

 

Voleybol sınavı 5 aşamadan oluşmaktadır: 

        a)  Eşli ısınma :20 puan 

b)  Servis Testi :20  puan 

c)  Manşet Testi :10  puan 

    d)  Smaç Testi :20 puan 

    e) Özgeçmiş :30 puan 

 Voleybol branş puanlaması 100 üzerinden yapılacak olup; % 70 parkura göre, % 30 ise 

sporcu özgeçmişine göre değerlendirilecektir. Voleybol branş sınavı parkuru puan dağılımları 

yukarıda, Sporcu özgeçmişi puan kriterleri ise çizelge 1’ de belirtilmiştir 

  
 Adayın sınavda kazanabileceği toplam puan en fazla 100’dür. 

  

Aday, her uygulamada, yaptığı hareketin teknik özelliklerini de göstermek zorundadır.  

Teknik özelliği yanlış olan hareketler puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

a) Eşli Isınma(20 Puan): Sınav komitesinin belirleyeceği  bir sporcuyla aday eşli ısınma 

(parmak pas,manşet, smaç ve planjön içeren) yapacaktır ısınma süresini 

jüri başkanı belirleyecektir. 

b)Servis Testi ( 20 Puan)  

 

 Toplamda 5 adet servis atışı yapılacaktır. Her servis maksimum 4 puan değerindedir. 

 Puanlar, yanda duran (x ile belirtilmiş) hakemler tarafından duyurulacaktır. 

 Atış anında çizgiye basılması halinde servis atışı geçersiz sayılacaktır. 

 Sahadaki tüm hedef çizgilerine isabet eden (çizgiye temas eden) toplar hedefe dâhil edilir. 
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 Servisler; “üstten atılan servisler” başlığı altında atılacaktır (tenis servis, smaç servis, Amerikan 

servisi, Japon servis). 

 Atışların puanları tek tek sınav kâğıdına işlenip toplanan puana eklenecektir. 

 Sınav jürisi tarafından istenilen bölgeye servisler atılacaktır. 

 İstenilen bölgeye atılan servis 4 puan, yanındaki bölgeye atılan servis 3 puan, her atılan servis 2 

puandır. 

 Voleybol oyun kuralları ve çizgiler, geçerli. 

 

c)Manşet Testi ( 10  Puan) 

                  

  60 cm çaplık hedef. 

   

 

    X 2,5 m 

              ADAY 4 m 

 

Voleybol Sınavı Manşet Testi 

 Toplamda 10 adet manşet vuruşu yapılacaktır. 

 Kontrol manşetli manşet vuruşu duvarda belirtilen hedefe yapılacaktır. 

 Aday, hedeften 4 m geride çizilen çizginin gerisinden manşet vuruşu yapmak zorundadır. 

 Kontrol manşetteki top, belirlenen yüksekliğe ulaşmak zorundadır. Bu yükseklik 2,5 m’dir.  

 Vuruş sırasında çizgi ihlali yapılırsa o vuruş geçersiz sayılacaktır (sıfır puan). Bu vuruş toplam 

vuruş adedi içinde değerlendirilecektir. 

 Vuruş sırasında adayların toplam 3 top kaybı yapma hakkı vardır. 2 top kaybı yapan aday sınava 

devam edecektir. Top kaybına neden olan vuruşlar toplam vuruş adedi içinde değerlendirilir. 

 Hedefe her şekilde temas eden toplar puan olarak değerlendirilecektir.   

 Üçüncü top kaybı manşet sınavının sona ermesine neden olur. Adayın o ana kadar almış olduğu 

puanlar sınav puanı olarak işlenir. 

 Sınav değerlendirilmesi; bir öğretim elemanı her vuruşun puanını sesli olarak söylerken diğer 

öğretim görevlisi, adayın puanlarını listeye işler ve 10 vuruş tamamlanınca bildirir. 

 

      1 

PUAN 
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d)Smaç Testi ( 20 Puan)

 

 

 

 Aday, 4 numaralı bölgeden çapraza beş adet, 2 numaralı bölgeden çapraza beş adet, toplam 10 adet 

smaç vuruşu yapacaktır. Her başarılı vuruş 2 puan olarak değerlendirilecektir. 

 Her vuruş adayın kendi attığı topa yapılacaktır.  

 Aday, vuruşunu hücum bölgesinde ayrıca belirtilen fileye 1,5 m uzaklıktaki çizginin gerisinden 

yapmak zorundadır. Çizgi ihlalleri geçersiz vuruş sayılacaktır (vuruş anında çizgiye 

basılmayacaktır). 

 Atılan toplar belirlenen yüksekliğe ulaşmak zorundadır. Bu yükseklik 2,5 m’dir. Eğer adayın attığı 

top belirlenen yüksekliğe ulaşmadan vuruş yapılmış ise bu vuruş geçersizdir. Her aday bu 

yükseklikte veya üzerinde topu atmak suretiyle smaç vuruşu yapacaktır. Eğer aday havaya atmış 

olduğu topa vuruş yapmamışsa kendisine ikinci bir atış hakkı verilir.  

 Smaç vuruşu sırasında plase, smaç-plase ve smaç tekniği dışında yapılan hiçbir vuruş “smaç 

vuruşu” olarak değerlendirilmeyecektir. 

 Değerlendirilmeyen vuruşlar (hücum bölgesindeki belirlenen çizgiye basmak, kendi attığı topun 

belirlenen yüksekliğe ulaşmaması, yukarıda belirtilen teknik dışı vuruşların yapılması, file hatası, 

vuruş sonrası saha ihlali) vuruş adedi içinde sayılacaktır ve bu vuruşlara puan verilmeyecektir. 

(Sıfır puan) 

 

 

 

e) Özgeçmiş : 

Sporcu özgeçmişi puan kriterleri ise çizelge 1’ de belirtilmiştir.  

Çizelge 1. Voleybol Branşı Sporcu özgeçmişi Puan Kriterleri 

FAALİYET PUAN 

Birinci Lig, İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 30 

Üçüncü Lig, Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

3. Kademe Voleybol antrenörlük belgesine sahip olmak. 

25 

Süper Gençler Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

2. Kademe Hentbol antrenörlük belgesine sahip olmak. 

20 
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Yıldızlar Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 

1. Kademe Voleybol antrenörlük belgesine sahip olmak. 

Voleybol hakemi olmak. 

15 

Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarına katılmış 

olmak.(müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 
10 

 

Adaylar, sınav başvurusu esnasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek 

puanı alabilecekleri belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmektedir.  

 İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde GHSİM’ler 

tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.  

 Federasyon müsabakaları ile ilgili maç cetvelleri Federasyonlardan alınacaktır.  

 Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.  

 *Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte 

beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 
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5. ATLETİZM 

 

Atletizm dal sınavında; adaylar aşağıda belirtilen dallardan sadece birinden sınava katılacaklardır. 

                    Kadınlar:                     Erkekler: 

 100 metre  100 metre 

 800 metre  1500 metre 

    

 

Atletizm puanlaması tablo 5 ve 6’ye göre kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı yapılacaktır. 

Dal puanı 100 üzerinden değerlendirilecektir. Atletizm branşında sınava katılacak adaylar erkeklerde; 100, 1500 

metre ve kadınlarda; 100, 800 metre testlerinden sadece birinden sınava girecektir. Testen alınan puan branş puanı 

olarak kabul edilecektir. 
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Tablo 1: Atletizmde Kadınların Derecelere Göre Alacakları Puanlar 

Sıra 100 

metre 
Puanı 800 

metre 
Puanı  Sıra 100  

metre 
Puanı 800 

metre 
Puanı 

1 12,30 100 2 15,0 100  51 14,30 72,97 2 40,0 72,22 

2 12,34 99,46 2 15,5 99,44  52 14,34 72,43 2 40,5 71,67 

3 12,38 98,92 2 16,0 98,89  53 14,38 71,89 2 41,0 71,11 

4 12,42 98,38 2 16,5 98,33  54 14,42 71,35 2 41,5 70,56 

5 12,46 97,84 2 17,0 97,78  55 14,46 70,81 2 42,0 70,00 

6 12,50 97,30 2 17,5 97,22  56 14,50 70,27 2 42,5 69,44 

7 12,54 96,76 2 18,0 96,67  57 14,54 69,73 2 43,0 68,89 

8 12,58 96,22 2 18,5 96,11  58 14,58 69,19 2 43,5 68,33 

9 12,62 95,68 2 19,0 95,56  59 14,62 68,65 2 44,0 67,78 

10 12,66 95,14 2 19,5 95,00  60 14,66 68,11 2 44,5 67,22 

11 12,70 94,59 2 20,0 94,44  61 14,70 67,57 2 45,0 66,67 

12 12,74 94,05 2 20,5 93,89  62 14,74 67,03 2 45,5 66,11 

13 12,78 93,51 2 21,0 93,33  63 14,78 66,49 2 46,0 65,56 

14 12,82 92,97 2 21,5 92,78  64 14,82 65,95 2 46,5 65,00 

15 12,86 92,43 2 22,0 92,22  65 14,86 65,41 2 47,0 64,44 

16 12,90 91,89 2 22,5 91,67  66 14,90 64,86 2 47,5 63,89 

17 12,94 91,35 2 23,0 91,11  67 14,94 64,32 2 48,0 63,33 

18 12,98 90,81 2 23,5 90,56  68 14,98 63,78 2 48,5 62,78 

19 13,02 90,27 2 24,0 90,00  69 15,02 63,24 2 49,0 62,22 

20 13,06 89,73 2 24,5 89,44  70 15,06 62,70 2 49,5 61,67 

21 13,10 89,19 2 25,0 88,89  71 15,10 62,16 2 50,0 61,11 

22 13,14 88,65 2 25,5 88,33  72 15,14 61,62 2 50,5 60,56 

23 13,18 88,11 2 26,0 87,78  73 15,18 61,08 2 51,0 60,00 

24 13,22 87,57 2 26,5 87,22  74 15,22 60,54 2 51,5 59,44 

25 13,26 87,03 2 27,0 86,67  75 15,26 60,00 2 52,0 58,89 

26 13,30 86,49 2 27,5 86,11  76 15,30 59,46 2 52,5 58,33 

27 13,34 85,95 2 28,0 85,56  77 15,34 58,92 2 53,0 57,78 

28 13,38 85,41 2 28,5 85,00  78 15,38 58,38 2 53,5 57,22 

29 13,42 84,86 2 29,0 84,44  79 15,42 57,84 2 54,0 56,67 

30 13,46 84,32 2 29,5 83,89  80 15,46 57,30 2 54,5 56,11 

31 13,50 83,78 2 30,0 83,33  81 15,50 56,76 2 55,0 55,56 

32 13,54 83,24 2 30,5 82,78  82 15,54 56,22 2 55,5 55,00 

33 13,58 82,70 2 31,0 82,22  83 15,58 55,68 2 56,0 54,44 

34 13,62 82,16 2 31,5 81,67  84 15,62 55,14 2 56,5 53,89 

35 13,66 81,62 2 32,0 81,11  85 15,66 54,59 2 57,0 53,33 

36 13,70 81,08 2 32,5 80,56  86 15,70 54,05 2 57,5 52,78 

37 13,74 80,54 2 33,0 80,00  87 15,74 53,51 2 58,0 52,22 

38 13,78 80,00 2 33,5 79,44  88 15,78 52,97 2 58,5 51,67 

39 13,82 79,46 2 34,0 78,89  89 15,82 52,43 2 59,0 51,11 

40 13,86 78,92 2 34,5 78,33  90 15,86 51,89 2 59,5 50,56 

41 13,90 78,38 2 35,0 77,78  91 15,90 51,35 3 00,0 50,00 

42 13,94 77,84 2 35,5 77,22  92 15,94 50,81   

43 13,98 77,30 2 36,0 76,67  93 15,98 50,27   

44 14,02 76,76 2 36,5 76,11  94 16,00 50,00   

45 14,06 76,22 2 37,0 75,56       

46 14,10 75,68 2 37,5 75,00       

47 14,14 75,14 2 38,0 74,44       

48 14,18 74,59 2 38,5 73,89       

49 14,22 74,05 2 39,0 73,33       

50 14,26 73,51 2 39,5 72,78       
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Tablo 2: Atletizmde Erkeklerin Derecelere Göre Alacakları Puanlar 

Sıra 100 

metre 
Puanı 1500 

metre 
Puanı  Sıra 100  

metre 
Puanı 1500 

 metre 
Puanı 

1 11,00 100 4 15,00 100  51 12,00 61,54 4 27,50 75,00 

2 11,02 99,23 4 15,25 99,50  52 12,02 60,77 4 27,75 74,50 

3 11,04 98,46 4 15,50 99,00  53 12,04 60,00 4 28,00 74,00 

4 11,06 97,69 4 15,75 98,50  54 12,06 59,23 4 28,25 73,50 

5 11,08 96,92 4 16,00 98,00  55 12,08 58,46 4 28,50 73,00 

6 11,10 96,15 4 16,25 97,50  56 12,10 57,69 4 28,75 72,50 

7 11,12 95,38 4 16,50 97,00  57 12,12 56,92 4 29,00 72,00 

8 11,14 94,62 4 16,75 96,50  58 12,14 56,15 4 29,25 71,50 

9 11,16 93,85 4 17,00 96,00  59 12,16 55,38 4 29,50 71,00 

10 11,18 93,08 4 17,25 95,50  60 12,18 54,62 4 29,75 70,50 

11 11,20 92,31 4 17,50 95,00  61 12,20 53,85 4 30,00 70,00 

12 11,22 91,54 4 17,75 94,50  62 12,22 53,08 4 30,25 69,50 

13 11,24 90,77 4 18,00 94,00  63 12,24 52,31 4 30,50 69,00 

14 11,26 90,00 4 18,25 93,50  64 12,26 51,54 4 30,75 68,50 

15 11,28 89,23 4 18,50 93,00  65 12,28 50,77 4 31,00 68,00 

16 11,30 88,46 4 18,75 92,50  66 12,30 50,00 4 31,25 67,50 

17 11,32 87,69 4 19,00 92,00  67   4 31,50 67,00 

18 11,34 86,92 4 19,25 91,50  68   4 31,75 66,50 

19 11,36 86,15 4 19,50 91,00  69   4 32,00 66,00 

20 11,38 85,38 4 19,75 90,50  70   4 32,25 65,50 

21 11,40 84,62 4 20,00 90,00  71   4 32,50 65,00 

22 11,42 83,85 4 20,25 89,50  72   4 32,75 64,50 

23 11,44 83,08 4 20,50 89,00  73   4 33,00 64,00 

24 11,46 82,31 4 20,75 88,50  74   4 33,25 63,50 

25 11,48 81,54 4 21,00 88,00  75   4 33,50 63,00 

26 11,50 80,77 4 21,25 87,50  76   4 33,75 62,50 

27 11,52 80,00 4 21,50 87,00  77   4 34,00 62,00 

28 11,54 79,23 4 21,75 86,50  78   4 34,25 61,50 

29 11,56 78,46 4 22,00 86,00  79   4 34,50 61,00 

30 11,58 77,69 4 22,25 85,50  80   4 34,75 60,50 

31 11,60 76,92 4 22,50 85,00  81   4 35,00 60,00 

32 11,62 76,15 4 22,75 84,50  82   4 35,25 59,50 

33 11,64 75,38 4 23,00 84,00  83   4 35,50 59,00 

34 11,66 74,62 4 23,25 83,50  84   4 35,75 58,50 

35 11,68 73,85 4 23,50 83,00  85   4 36,00 58,00 

36 11,70 73,08 4 23,75 82,50  86   4 36,25 57,50 

37 11,72 72,31 4 24,00 82,00  87   4 36,50 57,00 

38 11,74 71,54 4 24,25 81,50  88   4 36,75 56,50 

39 11,76 70,77 4 24,50 81,00  89   4 37,00 56,00 

40 11,78 70,00 4 24,75 80,50  90   4 37,25 55,50 

41 11,80 69,23 4 25,00 80,00  91   4 37,50 55,00 

42 11,82 68,46 4 25,25 79,50  92   4 37,75 54,50 

43 11,84 67,69 4 25,50 79,00  93   4 38,00 54,00 

44 11,86 66,92 4 25,75 78,50  94   4 38,25 53,50 

45 11,88 66,15 4 26,00 78,00  95   4 38,50 53,00 

46 11,90 65,38 4 26,25 77,50  96   4 38,75 52,50 

47 11,92 64,62 4 26,50 77,00  97   4 39,00 52,00 

48 11,94 63,85 4 26,75 76,50  98   4 39,25 51,50 

49 11,96 63,08 4 27,00 76,00  99   4 39,50 51,00 

50 11,98 62,31 4 27,25 75,50  100   4 39,75 50,50 
 101   4 40,00 50,00 
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6.GÜREŞ 

Güreş branşından sınava girecek adaylar aşağıda belirtilen toplam 4 aşamadan oluşan parkurdan sınava 

girerler. 

1          Halat (1 adet) (20puan) 

2. Piolet (6 adet) (20puan) 

3. 4 adet ayakta uygulanan teknik (30 puan) 

4. 3 adet yerde uygulanan teknik (30 Puan) 

 

                                                              1.AŞAMA (20 puan) 

       HALAT 

               Aday ayaktan başlayarak 5 metre boyundaki halata 1 adet tırmanma gerçekleştirir. 

 

                                                  2.AŞAMA (20 puan) 

        PİOLET 

          Aday ayaktan köprüye düşerek piolete başlar. 3 öne ve 3 geriye olmak üzere toplam 6 adet piolet 

yapar. Hareketler yana doğru değil düz bir doğruda tam olarak öne ve geriye olmalıdır. 

 

                                          

                                                        3. AŞAMA   (30 puan) 

AYAKTA UYGULANAN TEKNİKLER 

1. Tekkol 

2. Kafakol, 

3. Danabağı,  

4. Koltuk Altı Geçişi + İndirme 

         4. AŞAMA  (30 puan) 

 YERDE UYGULANAN TEKNİKLER 

1. Çırpma  

2. Künde  

3. Ayak kilidi 

4.         Kravat 

 

PUANLAMA: Her 3 aşamadan elde edilen puanın toplamı, adayın branş puanını belirleyecektir 

 NOT:   Her aday sınava kendi spor kıyafeti ile katılacaktır. 

 —Federasyondan onaylı bir belgeyle, son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde 

ettiğini gösteren sporcuya 2.ve 3. Aşamalardan tam puan verilecektir. 
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  7. KARATE 

Karate branşında sınav 3 ayrı uygulama bölümünden oluşacak olup, ayrıca adayın spor geçmişindeki 

başarılar bu bölümler için puanlandırma esası olabilecektir. Spor geçmişini gösteren belgeler ilgili 

Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı kayıt esnasında diğer evrakla birlikte teslim edilmelidir. 

Resmi kurumlarca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda kullanılan belgeler ilgili 

kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde aday sınavda başarılı olup 

kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

1.  Aşama: Temel Teknikler  (30 Puan) 
 Ayak  ve el teknikleri  3’ er defa  partnersiz ileriye- geriye  şeklinde uygulanacaktır.    
 Uygulanacak teknikler: 

1)-Z.D./Mae Geri- Mawashı Geri- Uraken - Gyaku Tsuki    
2)-(Z.D./Soto Uke-(Kb.D./Yoko Empi -Uraken Uchi-(Z.D./Gyaku Zuki-Gedan 

Barai                                                                                                                                         

3)-(K.D./Uchi Uke-(Z.D./ Kizami Tsuki - Gyaku Tsuki - Mae Empi Uchı    

4)-SHİHO EMPİ UCHİ   

5)-SHİHO MAE GERİ –GYAKU TSUKİ  

 

2. Aşama: KATA (30 Puan) 

 Adaya JİON , KANKU-DAİ, BASSAİ DAİ veya EMPİ, Katalarından birini sınav komisyon üyeleri 

sorar. 
 Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir kata çizdirilecektir. 
 Son 3 yıl içerisinde  Türkiye Şampiyonalarında kata kategorisinde  ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve 

daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip 

olanlara bu bölümden TAM PUAN verilecektir.  
 

3. Aşama: Müsabaka (40 Puan) 

 Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası 

yapacaktır. 
 Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır.  
 Son 3 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan 

derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara bu bölümden 

TAM PUAN verilecektir.  
 

NOT: 1- Karate branşında sınava girecek adaylar Karate  elbiseleriyle sınava gireceğinden adayların bu 

elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 2- Katalar, shotokan stilinde değerlendirilecektir. Diğer stillerde kata kabul edilmeyecektir.  

 3- Türkiye Karate Federasyonundan onaylı A Milli takımda antrenörlük yapmış adaylar 2 . ve 3. aşamadan 

tam puan (70) almış sayılarak ( 1. Aşama temel teknik) sınava girecektir. 
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8. TAEKWONDO 

 

Taekwondo branşında sınav aşağıdaki aşamalarda yapılacak ve her aşama için belirlenen tam puan 

üzerinden puan verilecektir. 

 

1. Aşama: Ayak Teknikleri  

 

 —Ayak teknikleri bir partner tarafından tutulan hedef ( raket ellik ve direnç ellik  ) üzerinde 

gösterilecektir.  

 —Teknikler her iki ayakla da üçer defa uygulanacaktır.  

 —Palding, Tolyo Chagi, Yop Chagi,  Neryo Chagi, Duit Chagi, Pande-Tolyo Chagi teknikleri 

uygulanacaktır.  

 —Adaylardan tekme çeşitlerinden kombine teknik kombinasyonları yapmaları istenecektir. 

 

2. Aşama: Poomse 

 

Adaylara  

 

 Taeguk il Jang       (poomse 1)  

 Taeguk i  Jang       (poomse 2) 

 Taeguk sam Jang   (poomse 3) 

 Taeguk sa Jang      (poomse 4)  

 Taeguk o Jang       (poomse 5)  

 Taeguk yuk Jang    (poomse 6)  

 Taeguk çil Jang      (poomse 7)  

 Taeguk Pal Jang     (poomse8) 

 Poomselerinden en aza iki tanesini uygulamaları istenecektir. 

 

—Federasyondan onaylı bir belgeyle son 2 yıl içerisinde Türkiye Poomse Şampiyonalarında ilk 8 dereceyi 

elde ettiğini gösteren sporcuya bu bölümden tam puan verilecektir. 

 

 

3. Aşama: Gyorigi (Müsabaka) 

 

 Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında sparring (vuruşsuz) müsabaka 

yapacaktır.  

 Müsabakada herhangibir  koruyucu kullanılmayacaktır. 

 Federasyondan onaylı bir belgeyle son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 8 dereceyi 

elde ettiğini gösteren sporcuya bu bölümden tam puan verilecektir. 

 

 

PUANLAMA: Puanlama toplamda 100 puan üzerinden olup; 1., 2.Aşamalar 30’ar puan, 3. Aşama 40 

puan üzerinden değerlendirilecektir. 
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9. JUDO 

 

 Adaylar judo branşından sınava katılabilmek için ilgili branşta en az mavi kuşağa sahip olmalıdır. Kuşak 

yeterliliği Türkiye Judo Federasyonu onaylı kuşak kimlik kartıyla belgelenecektir. Sınav dört aşamadan 

oluşacaktır. 

1. Aşama: Düşüşler: Aşağıda yazılı tüm düşüşler gösterilecektir. (30 puan) 

 -Mae - Oi - Ukemi ( Öne Direkt Düşüş ) 

- Ushiro - Ukemi ( Geriye Düşüş ) 

- Migi - Yoko - Ukemi ( Sağ Yana Düşüş ) 

- Hidari - Yoko - Ukemi ( Sol Yana Düşüş ) 

- Migi - Zempo - Kaiten - Ukemi (Sağ öne Yuvarlanarak Düşüş) 

- Hidari - Zempo - Kaiten - Ukemi ( Sol öne Yuvarlanarak Düşüş ) 

 

2. Aşama: Teknikler: Adaylar Te Waza grubundan tai otoshi ve ippon seoinage; Koshi Waza grubundan 

tsurikomi goshi ve harai goshi; Ashi Waza grubundan kosoto gari ve uchi mata; Masutemi Waza 

grubundan tomoe nage ve sumi gaeshi; Yokosutemi Waza grubundan soto makikomi ve yoko guruma 

tekniklerini uygulayarak teknik puanla değerlendirileceklerdir. Bu teknikleri istedikleri yönden (sağ veya 

sol tutuşla) ukeye uygulayarak atış gerçekleştireceklerdir. Bunların dışında istedikleri bir tekniği de dört 

yöne yürüyerek birer kez uygulayacaklardır. Yerde yapılan teknikler için de adaylar osae komi waza, jime 

waza ve kansetsu waza gruplarından birer tane tekniği her birini birer atış sonrası olmak üzere yerde 

uygulayacaklardır. (50 puan)  

3. Aşama: Atış testi: 10 saniye boyunca koshi guruma, ippon seoi nage, harai goishi teknikleri 

kullanılarak maksimum sayıda atış yapılacaktır. Sınava katılan kişi her atışta belirlenmiş tekniklerden 

herhangi birini uygulayabilir. Atışlarda teknik tam olarak uygulanacak, teknik bozuksa atış geçersiz 

olacaktır. Sınava giren kişi tüm atışları aynı uke ile (tekniğin uygulandığı kişi) yapacaktır. Her atışta ukenin 

başlangıç noktasına gelmesi gerekli değildir. Süre bitiminde her başarılı atış sayılarak adayın vücut 

ağırlığına ve cinsiyetine göre puan verilecektir. Erkeklerde 80 kg altı her atış 1 puan, 80 kg üstü her atış 

1,25 puandır. Kadınlarda 60 kg altı her atış 1,25 puan, 60 kg üstü her atış 1.50 puan olarak 

değerlendirilecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 10‘dur.  (10 puan)   

4. Aşama: Randori: Sınava giren aday atış testindeki uke ile 2 dakikalık tachi-waza randori yapacaktır. Bu 

bölümde teknik değerlendirme yapılacaktır. (10 puan)   
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10. BOCCE 

 

Bocce branşında Petank Altın Nokta, Volo Basamak ve Raffa oyunlarında değerlendirme yapılacaktır. 

Ayrıca adayın spor geçmişindeki başarılar bu bölümler için puanlandırma esası olabilecektir. Spor 

geçmişini gösteren belgeler, ilgili Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı sınav esnasında komisyona 

teslim edilmelidir. İlgili Federasyonca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda 

kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde 

aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

1. Petank Altın Nokta Oyunu (35 puan): 

Aday, Altın Nokta oyununda 5 istasyonda yer alan hedeflere 6 ve 7 metrelerden olmak üzere toplam 

10 atış yapacak ve elde ettiği skora göre aşağıdaki puanı kazanacaktır. Atış tekniği ise 10 puan olarak 

değerlendirilecektir.  

 

Kaydedilen skor Kazanılacak Puan 

+11 25 

10-11 22 

8-9 19 

6-7 16 

4-5 12 

2-3 8 

1 3 

Son 3 yıl içerisinde Türkiye Petank Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenlere bu bölümden 

TAM PUAN verilecektir.  

 

2. Volo Basamak Oyunu (35 puan): 

Aday Basamak oyununda 2 dakika yarışacak ve elde ettiği skora göre aşağıdaki puanı kazanacaktır. 

Atış tekniği ise 10 puan olarak değerlendirilecektir.  

 

Kaydedilen skor Kazanılacak Puan 

+9 25 

8-9 21 

6-7 17 

4-5 13 

2-3 9 

1 4 

Son 3 yıl içerisinde Türkiye Volo Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenlere bu bölümden TAM 

PUAN verilecektir.  

 

3. Raffa Oyunu (30 puan): 

Raffa oyununda sporcuya, 4 defa Volo atışı ve 4 defa Raffa atışı yaptırılacaktır. Her bir geçerli atış 

1 puan, geçerli ve isabetli atış ise 3 puan olarak değerlendirilecektir. Atış tekniği ise 6 puan olarak 

değerlendirilecektir. Son 3 yıl içerisinde Türkiye Raffa Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenlere bu 

bölümden TAM PUAN verilecektir.  

 

PUANLAMA: Her 3 oyundan elde edilen puanın toplamı, adayın branş puanını belirleyecektir. 
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11. BADMİNTON 

Badminton branşında sporcu servis, vuruşlar ve müsabaka olmak üzere 3 ayrı aşamadan oluşan bir sınava tabi 

tutulacaktır. 

 

1. Aşama: Servisler (30 puan) 

—Kısa servis: Backhand ve forehand tekniklerle uygulama yapılacaktır. Rakip alanda ön servis (ön kort) çizgisi ile 

bu çizgiye yatay olarak 1 m. geriden çizilen çizgi arasında kalan bölgeye düşen servis başarılı kabul edilecektir.   

—Yüksek servis: Rakip alanda oyun alanı arka çizgisi ile arka kort çizgisine yatay olarak çizilen bölgeye düşen 

servis başarılı kabul edilecektir.  

—Adaylar 3 kısa servis, 3 yüksek servis kullanacaklardır.  

—Servis uygulamasından istenen bölgelere yapılan isabetli atışlarla birlikte tekniğin doğruluğu, akıcılığı ve 

koordinasyon becerileri göz önünde tutularak 30 üzerinden puanlama yapılacaktır.   

 

 

  

2. Aşama: Beslenen toplara uygulanan vuruşlar (30 puan) 

 

—Aday, partner tarafından beslenen toplara, Drop, Clear, Smaç tekniklerini üçer defa (toplam 9 defa) 

uygulayacaktır.  

—Yapılan beslemede sorun olması durumunda sınav komisyonu sporcuya tekrar hakkı tanıyacaktır. 

—Tekniklerin başarılı bir biçimde uygulanması kadar tekniğin doğruluğu, akıcılığı ve koordinasyon becerileri göz 

önünde tutularak 30 üzerinden puanlama yapılacaktır.   
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3. Aşama: Müsabaka (40 puan) 

 

—Sınav komisyonu tarafından her aday eşleştirilerek belirli sayı üzerinden, müsabaka karakterinde maç yaptırılır.  

—Müsabakada uygulanan tekniklerin doğruluğu, vuruşun başarısının yanı sıra, adayın adımlama becerileri ve taktik 

bilgisi de değerlendirilecektir. 

—Müsabaka 40 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

   (Müsabaka sonucunda adayların galibiyet veya mağlubiyetlerinin alacakları puanlara etkisi olmayacaktır ) 

—Federasyondan onaylı bir belgeyle, son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde ettiğini 

gösteren sporcuya bu bölümden tam puan verilecektir. 

PUANLAMA: Her 3 aşamadan elde edilen puanın toplamı, adayın branş puanını belirleyecektir. 

NOT: Badminton branşında sınavına girecek adayların badminton raketlerini yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 
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12- HALK OYUNLARI 

 

Halk Oyunları sınavına girecek adayların puanlaması; oyun gözlemi %60, ritim yeteneği %30 ve antrenör 

veya usta öğretici olduğunu belgelemesi %10 olarak değerlendirilecektir.  

Adaylar onaylı (kurum yetkililerince imzalı ve mühürlü) belgeleri kayıt esnasında teslim etmek 

zorundadırlar. Resmiyet özelliği taşımayan belgeler geçersiz sayılacak. Kazanan adayların belgeleri ilgili 

kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklarda aday kazansa dahi kaydı silinecek 

ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

Oyuncu Geçmişi ve Yeterliliği (10 puan)  

*1. Kademe Antrenörlük veya Usta Öğretici Belgesi sahibi olmak 

*Oyuncu geçmişinden alınabilecek en fazla puan 10 (on) dur. 

 

Seçmeli Uzmanlık Dalı (60 puan) 

*Aday, farklı coğrafi bölgelerden olmak şartıyla 3 yöre den (il) en az birer oyun oynayacaktır.  

* Seçmeli uzmanlık dalı bölümünden alınabilecek en fazla puan 60 (Altmış) tır. 

 

Ritim yeteneği (30)  

*Adaylar,  sınav jürisinin vurduğu ritimleri tekrarlayacaklardır. 

* Ritim yeteneği bölümünden alınabilecek en fazla puan 30 (Otuz) dur. 

 

NOT:  Adaylar seçtiği yöreden herhangi birinin kostümünü giyerek sınava girmek zorundadırlar. 
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13- CİMNASTİK 

BAYAN ADAYLAR İÇİN: 

Überşlak, yunus takla, öne hamle, makas sıçrayış, geyik sıçrayış, öne bacak savuruşu ile dönüş, amud takla 

ve açık bacak esneme, çakı duruşu, kalk ve planör dönüş, kartvil. 

Überşlak: 30 puan  Yunus takla: 10 puan 

Öne hamle: 5 puan  Makas sıçrama: 5 puan 

Geyik sıçrayış: 10 puan  Öne bacak savuruşu ile dönüş: 5 puan 

Amud takla: 10 puan  Açık bacak esneme: 5 puan 

çakı duruş: 5 puan   Planör dönüş: 5 puan 

Kartvil: 10 puan 
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ERKEK ADAYLAR İÇİN: 

 Öne salto, yunus, planör, dönüşlü amud, öne el ile aşma, ters amuddan kartal duruşu, cepheden ayakları 

toplayarak sıçrayış, kartvil, filk flak. 

 

Öne Salto: 20 puan   Yunus takla : 5 puan 

Planör: 5 puan    ½ Dönüşlü Amud: 10 puan 

Öne el ile aşma: 10 puan  Ters amud: 10 puan 

Kartal duruşu: 5 puan   ½ Sıçrama: 5 puan 

Kartvil: 10 puan   Flik Flak: 20 puan 

 

 

  

 



46 
 

B-KOORDİNASYON 

 

           Koordinasyon Testi  

Bitirme zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü 7 (yedi) farklı istasyondan oluşan bir 

testtir (Şekil 1). Testte sırasıyla öne takla, denge aletinin sağında ve solunda bulunan kasalardan sağlık 

toplarını diğer taraftaki boş kasalara dengenin altından ve üzerinden geçerek yerleştirme, engelin üzerinden 

çift ayak sıçrama, koşu istasyonu, kasalardan sağlık toplarını değiştirme, üstten ve alttan geçiş engelleri ve 

cimnastik paralel bardan geçiş istasyonları yer almaktadır. Bu hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik 

tamamlayan adaylar bu testten değerlendirmeye alınmayacaklardır. Eğer, istasyon bütünlüğü aday 

tarafından bozulursa, düzeni tekrar sağlamak koşuluyla teste devam edebilirler. 

Aday, koordinasyon parkurunun başlangıç çizgisinin 75 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek 

şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını geçerek 1 m. ilerideki 

cimnastik minderi üzerinde öne takla atar ve diğer istasyona geçer. Denge aletinin altından geçerek kasa 

içinde hazır bulunan ağırlık topunu alır ve denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya 

topu bırakır. Aday bu hareketi bir kez daha diğer sağlık topu ile tekrarlar ve istasyonu tamamlar. Diğer 

istasyon olan çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonunda, bankın her bir yanına beşer kez olmak üzere 

toplam 10 tane çift ayak sıçramayı yaptıktan sonra aday, koşu istasyonu içinde belirlenen yönden giriş 

yapar ve istasyon engellerini devirmeden tamamlar. Sonra aday ağırlık toplarının kasalardaki yerlerini 

belirlenen sıraya uygun olarak değiştirir. Diğer istasyonda engellerin önce üstünden sonra altından sonra 

tekrar altından ve üstünden geçmesi istenir. Son olarak cimnastik paralelinin içine alttan girer, her iki 

bardan tutunarak yüksek olan barın üstünden geçerek bitişe gider Bu test bitiş kapısı geçildikten sonra 

sonlanır. 

Koordinasyon parkurunu, 46 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adayların ve 52 saniyenin 

üzerinde tamamlayan kadın adayların bu test zamanı “1” puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Koordinasyon parkuru süresince 1 dk. süresine ulaşan istasyon gözetmeksizin adayların testi bırakmaları 

istenecektir. 

Genel Uyarı ve İhlaller:  

* Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata 

yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 

* Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda 

belirtilen kurallara uymaması, elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi 

bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda bir hakkını kullandığı kabul edilir ve test zamanı 

kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır. 
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* Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek parkuru 

tamamlarsa bu test zamanı değerlendirmeye alınmaz ve sınavdan ihraç edilmiş olur. 

 

 

 

Şekil 1: Koordinasyon Parkuru 

İSTASYON 1: ÖNE TAKLA 

Eller minder (2x1 m) üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek 

şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır. 

İhlaller: 

* Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya 

çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi istenir. 

* Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi taktirde adayın hareketi tekrar 

etmesi istenir. 
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İSTASYON 2: DENGE ALETİNİN ALTINDAN VE ÜZERİNDEN GEÇEREK AĞIRLIK 

TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME 

 Aday denge aletinin (erkeklerde 80cm, Kadınlarda 70 cm yüksekliğinde, 5. uzunluğunda ve 10 cm 

genişliğindeki) altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu (erkeklerde 5 kg, Kadınlarda 3 

kg) alır ve denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya topu bırakır. Aday bu hareketi 

bir kez daha tekrarlar ve hareketi tamamlar. Aday topu elinden kaçırırsa topu tekrar alarak hareketi 

tamamlayana kadar devam eder. 

Kasaların arasındaki mesafe: 120 cm 

Kasaların denge aletine olan uzaklığı: 150 cm 

İhlaller: 

* Adayın denge aletinin altından ve üzerinden sırasına uymaması halinde adayın tekrar etmesi istenir. 

İSTASYON 3: ÇİFT AYAKLA ÇİFT YÖNLÜ SIÇRAMA  

Bank (40 cm) üzerinden yapılan sıçrama ve konmalar çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından 

sayılan kurallara uygun 10 çift ayak sıçrama ve konma sonrası istasyon tamamlanır. 

İhlaller: 

* Sıçrama ve konma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla basmak ve dayanmak hatalı 

hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden devam eder. 

* Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından 

kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve konma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun 

yapılmayan sıçramaları saymayacaktır. 

İSTASYON 4: KOŞU İSTASYONU 

Aday toplamda 20 m. olan koşu parkuruna belirtilen başlangıç (kapısından) çizgisinden geçerek 

istasyona girer. Adaydan 5 m. uzunluğundaki 4 kulvarda koşu istasyonunu bitiş (kapısından) çizgisinden 

geçerek tamamlanması istenir. Kulvarlar arası mesafe 80 cm. olarak belirlenmiştir. 

İhlaller: 

* Adayın istasyona başlangıç (kapısından) çizgisinden girmemesi halinde hakemler tarafından uyarılarak 

tekrar istasyon başına dönmesi istenir.  

* Koşu istasyonundaki işaretçilerin devrilmesi halinde adayın onları düzeltmeleri istenir ve hakemlerden 

devam komutunu alarak bir sonraki istasyona geçmesi istenir. 

* Adayın koşu istasyonunu bitirme sırasında bitiş (kapısından) çizgisinden geçmemesi halinde tekrar geri 

dönerek, bitiş (kapısından) çizgisinden geçmesi istenir.  
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İSTASYON 5: KASALARDAN TOP DEĞİŞTİRME 

 Aday kasalarda bulunan ağırlık toplarının yerlerini uygun olarak değiştirir. Ağırlık topları 

Kadınlarda 3 kg erkeklerde 5 kg’dır. 

Kasalar arası mesafe: 250 cm 

* Eğer elinden topu kaçırırsa veya kasa içerisinde tutamaz ise kasaya topu doğru koyana kadar diğer 

istasyona geçemez. 

İSTASYON 6: ENGEL GEÇME 

Aday bu istasyonda 1 m’lik mesafelerle yerleştirilmiş ve sırasıyla 40, 80, 40, 80 cm yüksekliğindeki 

engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından, üçüncüsünün üstünden ve dördüncüsünün altından 

istediği gibi geçebilir.  

İhlaller: 

* Aday engel geçişleri sırasında engelleri düşürürse, her düşürdüğü engelde 1 saniye ceza puanı verilir ve 

bu ceza puanları adayın parkur derecesinden düşülür.. 

İSTASYON 7: PARALELDEN GEÇİŞ 

 Aday paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan barın üzerinden geçerek bitişe 

gider. Bar yüksekliği, Kadınlar için 110 x 122 cm, erkeklerde ise 122 x 134 cm’dir. 

İhlaller: 

* Aday paralellerden yanlış sırayla geçerse tekrar geri dönmesi istenir. 

 

Koordinasyon parkurunun puanlaması 

Koordinasyon parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra en yüksek dereceye göre erkek ve Kadın 

adaylar arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak kabul 

edilecek şekilde sıralama yapılacaktır. 

 

NOT: Sınav Üst Kurulu, Branş sınavları ve Koordinasyon parkuru aşamalarında veya puanlamalarında 

değişiklik yapabilir. Değişiklikler adaylara ayrıca duyurulur. 

Sınav Sonuçlarının İlanı  

Madde 26: Sınav sonuçları 21 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.  Yerleştirme Puanına (YP) göre 

kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, Bartın Üniversitesi (www.bartin.edu.tr) ve Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu internet sayfasından ( http://besyo.bartin.edu.tr ) ilan edilerek duyurulur. Adaylara 

ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ 

niteliğindedir. 

 

http://www.bartin.edu.tr/
http://besyo.bartin.edu.tr/
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İtirazların Değerlendirilmesi 

Madde 27: Adayların sınavın aşamaları ile ilgili itirazı aynı gün içerisinde, sınav sonuçlarıyla ilgili 

itirazları en geç bir gün sonrasında Sınav Üst Kuruluna konuyla ilgili dilekçesi ve itiraz ücreti dekontu ile 

yapabilirler.  İtiraz ücreti 50,00 TL ( Elli Türk Lirası)  olup Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı hesabına T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi, (İBAN: TR 10000 10000 52 51609669 5059) 

yatırılacaktır. 

  

 

Kesin Kayıt 
  

Madde 28: Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek olandan 

başlanarak sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin 

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

 

Madde 29: Yüksekokulumuza asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları  

22-29 Ağustos 2017 (Saat 17:30’a kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Yüksekokulumuzda 

yapılacaktır. 

 

Kontenjan dolmadığı takdirde kayıtlar 29 Ağustos 2017    tarihinde yapılacak ilanlara göre yedek listeden 

sırayla yapılacaktır.  

Yedek listede adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını 

kaybetmiş sayılır. 
 

Madde 30: Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan 

yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt 

tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde 

kayıt hakkı talep edemez.  

 

Madde 28: Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 

kayıtları ise 8 Eylül 2017 tarihinde saat 17.30 a kadar yapılacaktır. 

 

 Açıklanan yedek liste kaydından sonra yine de kontenjan dolmazsa kılavuzun “ÖNEMLİ TARİHLER” 

tablosunda belirtilen 2. Yedek listeler açıklanacak ve kalan kontenjanlara adaylar puan sırasına göre 

sıralanıp kayıt yapılacaktır. 

 Yüksekokulumuz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğindedir.  Web sitesindeki 

yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacaktır. Adaylar web sitesindeki duyuruları 

takip etmek zorundadır. 

 

NOT: Kesin kayıtlardan sonra 2 yedek liste açıklanacak, kontenjan durumuna bakılmaksızın bu 2 listeden 

sonra başka bir yedek listesi açıklanmayacaktır. 

 

 

Madde 31: Aday ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt sildirmesi halinde 

kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti kesinlikle geri ödenmez.    

 

 Ancak ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde 

yüksekokulumuzun normal öğretim bölümlerinin birisine yedekten kesin kayıt yaptırırsa dilekçeyle 

başvurması halinde ikinci öğretim bölümüne kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenir. 
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Madde 32: Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 
 

a) 2017 YGS ve 2017 LYS Sonuç belgeleri  

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet 

belgesi. 

d) II. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Katkı payı, yeni kayıt yaptıran 

öğrenciler için kayıt tarihleri arasında açtırılan ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen hesaba 

yatırılacaktır.), 

e) 29 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi, 

f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. 

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.) 

h) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya 

üniversitemizden onaylı suretleri. 

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulumuzun internet 

sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir. 

 

     Yabancı Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 
 

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması 

gerekir. 

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu  

ya da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı, 

b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı, 

c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim      

Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı, 

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı, 

e)  Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı, 

f)  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuzda belirtilmiştir. 

g)  Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda belirtilmiştir.) 
ğ) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı akademik 

birime teslim edecektir.) 

ı) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge. 

f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. 

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.) 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 1- Yabancı Öğrenciler, bu kılavuzdaki şartları yerine getirmenin yanında Bartın 

Üniversitesi’nin Yabancı Uyruklu Öğrencilerle ilgili yönergesi ile 2017-2018 Akademik Yılı Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzundaki şartları da yerine getirmek zorundadırlar.  

 

Detaylı Bilgi İçin: 

 

*Bartın Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzu 

 

*Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi 

 

*Bartin University of Turkish Republic Admission and Registration Instruction of Foreign Students 

 

 

http://oidb.bartin.edu.tr/upload/files/BARTIN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20YABANCI%20UYRUKLU%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20KLAVUZU_12_06_2017(1).pdf
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/Bart%C4%B1n_%C3%9Cniversitesi_Yabanc%C4%B1_Uyruklu_%C3%96%C4%9Frencilerin_Kabul_ve_Kay%C4%B1t_Esaslar%C4%B1_Y%C3%B6nergesi.docx
http://oidb.bartin.edu.tr/upload/Yabanc%C4%B1_Uyrulu_%C3%96%C4%9Frenci_Y%C3%B6nergesi_%C4%B0ngilizce.docx
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  2- Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış 

olanların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişkileri 

derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. Ön kayıt yaptıran adaylar kılavuzdaki tüm hükümleri 

kabul etmiş sayılırlar. Kesin kayıt sırasında, kayıt için gerekli evrakları zamanında getirmeyen adayların 

kesin kayıtları yapılmaz ve bu adaylar hiçbir hak iddia edemezler.  

 

Sınavdan İhraç 
 

Madde 33: Adayların veya birinci derece yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine 

ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci 

disiplin yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar vermeleri, hakemlere ve 

diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan ihraç edilecektir. Sınav 

görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir. 

 

 

İLETİŞİM: 

 

Tel:   0 378 223 52 54 

Faks: 0 378 223 54 07 

Mail: besyo@bartin.edu.tr 

          besyobartin@gmail.com 

           

http://besyo.bartin.edu.tr 

                    

facebook.com/BartinUniversitesiBESYO          

mailto:besyo@bartin.edu.tr
http://besyo.bartin.edu.tr/

