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 Değerli Adaylar, 

 

 

 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenlik 

Programına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenen kontenjanlara Özel Yetenek Sınavı 

ile öğrenci alınacaktır.  

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında ülkemizin ihtiyacına, 

uluslararası gelişmelere ve Beden Eğitimi ve Spor alanındaki yeniliklere uygun, yapıcı, 

yararlı hizmet sunan, sporun gelişimine ve koruyucu insan sağlığına katkıda bulunan 

öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Sizler için hazırlanmış olan ve Özel Yetenek Sınavı hakkında önemli bilgiler içeren bu 

sınav kılavuzunu dikkatlice incelemeniz yararınıza olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi 

olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek Sınavı’nda başarılar dilerim.  

 

 

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 
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Sevgili Gençler, 

 

Eğitim fakültesi 1995 yılında kurulmuş ve 1997 yılından itibaren çeşitli spor uzmanlık 

alanlarında ve beden eğitimini öğretmeni olarak yüzlerce mezun vermiştir. Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümümüzde de öğrencilerini ve mesleğini seven, bilimsel yöntemler kullanan, sporu 

bir yaşam biçimi olarak gören öğretmenler ve çeşitli spor alanlarında uzmanlar 

yetiştirilmektedir. 

 

Fakültemizde öğrencilerimize derslerin dışında farklı ilgi alanlarına yönelik olarak 

kurulmuş öğrenci toplulukları ile, spor alanları ile, konferanslar ile kişisel olarak gelişme 

imkanı sunuyoruz. Üniversitelerin bilimsel ve sosyal faaliyetlerinde öğrencilerin önemli rolü 

olduğu görüşündeyim. Bu nedenle öğrencimiz olduğunuzda sizlerden kendi gelişiminize ve 

kurumumuza katkı sağlamınızı ümit ediyorum. 

 

Hayallerinize ulaşmanız dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

       Prof. Dr. Mehmet Kutlu  

       Eğitim Fakültesi Dekanı  
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T.C. 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 

2015–2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

A - SINAVLA ĠLGĠLĠ GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Programı) 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları 

Kırıkkale Üniversitesi YerleĢkesi’nde yapılacaktır. 

2. Sınavlar, Sınav Üst Komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim 

Elemanları tarafından yürütülecektir. 

3. Sınavlar esnasında elektronik test ölçüm araçları kullanılacaktır. 

4. Sınavlar Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Salonunda yapılacaktır. 

5. Sınavların değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale 

Üniversitesi YerleĢkesi Sınav Mahallinde ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet 

sayfasında (www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru 

yapılmayacaktır. 

6. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar hariç kimse alınmayacaktır. 

7.  Herhangi bir sebepten dolayı sınava gelmeme mazereti belgeleyenler de dâhil olmak üzere 

(sağlık raporları da dâhil) sınava girmeyen adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. 

8. Adayların “Göğüs Numaraları” ön kayıtlar bittikten sonra T.C. Kimlik Numarası’na göre 

saat dilimleri ile beraber düzenlenerek ilan edilecektir.  

9. Ön kayıtlar 22-23-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) 

içerisinde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (Kırıkkale Üniversitesi Merkez 

YerleĢkesi YahĢihan–Kırıkkale) Ģahsen yapılacaktır. Posta ya da faks yoluyla yapılan 

müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

Aday sınava gelirken, ön kayıt baĢvurusu sırasında kendisine verilen Geçici Sınav GiriĢ 

Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar.  

Ön kayıt son günü olan 24 Temmuz 2014 günü 17.30 ’ da Eğitim Fakültesi’ nde sırada 

bulunan adaylar tespit edilecek ve iĢlemleri bitene kadar kayıt alınmaya devam edecektir.  

10. Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanıyla karĢılaĢtırılacak ve kontrol listeleri 

oluĢturulacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale 

Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

11. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü yapılacak ve itirazlar belgelememe durumunda 

ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır.  

12. Kontenjan; 30 Erkek, 20 Kız olmak üzere 50’dır. 

 

B - ÖN KAYIT  

Ön Kayıt ġartları 

1. T.C. VatandaĢı olmak, 

2. 2014 YGS sınavına girmiĢ olmak, 
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3. 2015-YGS Sınavı puan türlerinin herhangi birinden; Spor Lisesi veya Spor alanı çıkıĢlı 

adaylar için en az 180.000 YGS puanı ve diğer alan mezun adayları için ise en az 230.000 

YGS puanı almıĢ olmak, 

4. Merkezi yerleĢtirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 

kazanmıĢ adaylar da sınava baĢvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama 

iĢlemleri 2015 YerleĢtirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır. 

Ön Kayıt Esnasında Teslim Edilecek Belgeler 

1. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi 

2. 2015 YGS sonuç belgesi ve 1 adet fotokopisi 

3. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiĢ olacaktır) 

4. Sağlık raporu (spor yapmasına sakınca yoktur ibareli ve herhangi bir sağlık kuruluĢundan 

onaylı) 

5.Kayıt sırasında verilen kayıt formundaki bilgilerin doldurulması ve imzalanması. 

Sınav ile ilgili başvuru ücreti dahil hiçbir ücret alınmayacaktır. 

Kayıt sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karĢılaĢtırılacaktır. Adayların 

girdiği bilgileri doğru ve eksiksiz Ģekilde bildirmeleri gerekmektedir. YanlıĢ beyan 

durumunda, kayıt iptali, sınava alınmama, gerekli yasal iĢlem hakkının kullanılabileceği göz 

önüne bulundurulmalıdır. 

ÖSYM’den alınan bilgiler adayın beyan ettiği bilgiler ve belgeler ile karĢılaĢtırıldıktan sonra 

eksik veya hata tespit edilmesi durumunda bilgileri adaylara telefonla bildirilecek yada 

elektronik mektup atılacaktır. Bilgilerin örtüĢmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi 

tanınacak, (web sayfasından duyurulacak) itirazın belgeleyememesi durumunda ÖSYM 

bilgileri dikkate alınacaktır.  

 

C - BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ: 

BaĢvurular 22-23-24 Temmuz 2015 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

Ģahsen yapılacaktır. Aday sınava gelirken ön kayıt baĢvurusu sırasında kendisine verilen çıktı 

ile gelerek özel yetenek sınavına girecektir. Kızlar 27 Temmuz 2015 Saat 8.30’ da sınava   

alınacak ve aynı gün sınavları tamamlanacaktır. erkekler 27 Temmuz 2015’ de kız adaylarının 

sınavlarının bitimini takiben erkek adayların sınavları devam edeceği için ilgili erkek 

adayların 27 Temmuz 2015 da sınav yerinde hazır olmaları zorunludur. Ayrıca sınava giriĢ 

saat dilimleri ilan edilecektir. (Erkek adayların 27 Temmuz 2015’ de kız adaylarının sınav 

bitimini takiben devam edecektir. Dolayısıyla ilgili tüm adayların sınav günü ve saatinde hazır 

olmaları zorunludur.) 

 

D - ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHĠ ve YERĠ: 

Özel Yetenek Sınavları 27-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Spor Salonunda yapılacaktır. Sınavlar ile ilgili açıklamalar üniversitemiz Web 

sayfasında, Sınav Kılavuz Kitapçığında ve Merkez YerleĢkedeki ilanlarda yer alacaktır. Ġlgili 

ilanları adayların dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. 

Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar  

1. Nüfus cüzdanı ya da Pasaport 

2. Geçici Sınav GiriĢ Belgesi (Kayıt esnasında verilecektir) 

E - SINAV UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 
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1. Adayların göğüs numarası olan tiĢörtleri sınav öncesinde verilecektir. Adayların verilen 

tiĢört ile sınava katılmaları zorunludur.  

2. Adaylar spor kıyafeti ile sınava katılmak zorundadırlar.  

3. Özel Yetenek Sınavı tek aĢamalı olarak yapılacaktır. Tüm adayların test dereceleri ve 

değerlendirme puanları sınav yerindeki panolarda ve web sayfasında ilan edilecektir. 

Hesaplamalar ÖSYM kılavuzunda belirtilen Özel Yetenek Sınavı Puan (ÖYSP) formülleri 

kullanılarak yapılacaktır.  

4. Adayların Beceri Koordinasyon Testi için giriĢ saat dilimleri (aday numaralarına göre) 

sınav öncesinde Kırıkkale Üniversitesi resmi web sayfası kku.edu.tr adresinde ve Spor 

Salonu’nda ilan edilecektir. Aday kendi numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava 

gelmemiĢ ise resmi mazereti ve durumu komisyon tarafından değerlendirilecektir.  

5. Kendi saat dilimi baĢında anonsa müteakiben grupla beraber salona girmeyen aday, kendi 

saat dilimindeki adayların sınavı bitmeden salona gelirse hakkını grubun sonunda 

kullanabilecektir. 

6. Sınav baĢlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. ġüpheli durumda, bu adayların sınavları 

iptal edilecek ve haklarında yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

 

F - DEĞERLENDĠRME: 

1. Adayların yerleĢtirmeye esas olan puanlarının hesaplanması için aĢağıdaki üç puan belli 

ağırlıklarla değerlendirilecektir. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), 

b) Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin 

en yükseği), 

c) 2015-YGS Puanı (YGS puanlarının en büyüğü) 

 

2. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için ham puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için barajı geçen 

her aday için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha 

sonra ÖSYM tarafından verilen formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanları hesaplanacaktır. 

Bu durumda barajı geçen her adayın beceri koordinasyon testinden elde edilen bir ÖYSP 

Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.  

                                        _______________________________________________ 

STANDART SAPMA(SS) =√ 1/(n-1) * toplam[i=1..n, (i.Adayın derecesi – Ortalama)
2
 ]      
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3. Adayların yerleĢtirmeye esas olacak puanları (YerleĢtirme Puanı=YP) ÖSYM’nin 2015 yılı 

için bildirdiği aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

a) Aday spor alanından 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)  

 *ÖSYM tarafından sınav öncesinde yapılacak tüm değiĢiklikler yansıtılacaktır.  

4. 2014-YGS ve/veya LYS puanı veya Özel yetenek sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim 

programına yerleĢtirilmiĢ adayların ortaöğretim baĢarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları 

yarıya düĢürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de 

uygulanacaktır. 2014 –ÖSYS’ de, sınavsız geçiĢ hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık 

öğretim ön lisans programlarına yerleĢtirilen adaylar ile (2013-ÖSYS)’de yerleĢtirilen 

adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

 

G – ĠTĠRAZ 

• Kontrol Listelerine Ġtiraz; Kontrol Listeleri; sırasıyla sınav uygulamasının baĢında ve tüm 

sınav uygulaması bitirildikten sonra ilan edilecektir. Bu kontrol listeleri ilan edildikten sonra 

iki saat içerisinde, listedeki bilgilerin kendisine ait olmadığını saptayan adaylar Sınav Üst 

Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Bu iki saatlik süre içerisinde baĢvurmayan adayların 

itirazı geçersiz olacaktır. 

• Sıralı Listelere Ġtiraz: Kontrol listesi ilan edildikten sonra BaĢarı Sıra Listesi ilan 

edilecektir. Basarı listesi ilan edildikten sonra adaylar bir gün içerisinde, listedeki tüm 

bilgilerin kendisine ait olmadığını kontrol ederek Sınav Üst Komisyonuna itiraz 

edebileceklerdir. Bu süre içerisinde baĢvurmayan adayların itirazı geçersiz olacaktır. 

 

H - YERLEġTĠRME: 

1. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan baĢlamak üzere sıraya konacak ve KIZ ve 

ERKEK adaylar kontenjan sayısı kadar yerleĢtirileceklerdir. 

2. BaĢarı sırasına göre ilan edilen adaylar kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını 

yaptırabileceklerdir. Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek kayıt günlerinde 

eksik kalan kontenjanlar, baĢarı sırasına göre doldurulacaktır. 

3. KIZ kontenjanı sadece Yedek KIZ adaylardan ve ERKEK kontenjanı da sadece Yedek 

ERKEK adaylardan doldurulacaktır. Kız ve erkek adaylar kesinlikle kontenjan aktarımı 

yapılmayacaktır.  

4. Puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleĢtirme iĢlemlerinde adaylar arasında 

meydana gelebilecek puan eĢitliği durumunda, YGS-puanı yüksek olan aday; YGS-puanının 

eĢitliği durumunda OBP puanı yüksek olan aday; OBP eĢitliği durumunda ise yaĢı küçük olan 

aday tercih edilecektir. 

 

I - ASĠL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 

1. 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile bölüme yerleĢtirilen adayların 

kesin kayıtları ve boĢ kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek adayların kayıt 

takvimleri daha sonra ilan edilecek tarihler arasında Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kırıkkale Üniversitesi yerleĢkesinde mesai saatleri içerisinde 

yapılacaktır. 
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2. Eksik belge ile gelen ve / veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların 

mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiĢ 

olacaklardır. 

3. Adayların ön kayıt ve Sınav sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında verdikleri 

evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilecek ve 

haklarında yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akĢamı boĢ kalan kontenjanlar, yedek 

adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının ilan 

panosunda ve www.kku.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere 

duyuru yapılmayacaktır. 

5. Yedek adayların müracaatları ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek ve müracaat 

eden yedek adaylar arasında baĢarı puan sıralaması dikkate alınarak boĢ kalan kontenjanlara 

yerleĢtirme yapılacaktır. 

6. BaĢarı puan sıralamalarına göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da Kırıkkale 

Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı’nca ilan edilecek tarihler arasında yapılacaktır. 

7. Asil ve yedek kesin kayıtları 3 günlük bir zaman diliminde yapılacak olup, Birinci gün 

asillerin, ikinci ve üçüncü gün yedeklerin kaydı yapılacaktır.  

8. Ġlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt günlerinde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, 

yerine bir üçüncü yedek günü belirlemesi yapılacaktır.  

 

 

1.GÜN 2. GÜN 3. GÜN 

Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Programı 

Asil Kayıt 

Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Programı  

Yedek Kayıt 

Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Programı  

Yedek Kayıt 

 

 

 

J – SPOR TESTĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR: 

Değerlendirme: 

Adaylar tek tek koordinasyon testine alınacaklardır. Aday parkurun 1 m gerisinde bulunan 

çıkıĢ kutusu içerisinde çizgiyi geçmeyecek Ģekilde duracak ve hazır olduğunda teste 

baĢlayacaktır. Koordinasyon testinde adayın birinci elektronik kapıyı geçmesiyle beraber 

elektronik kronometre de otomatik olarak çalıĢmaya baĢlayacaktır. Adayın testin sonunda 

elektronik kapıyı ayakta geçmesiyle test sona erecektir. BaĢlangıç ile bitiĢ arasındaki süre 

kaydedilecektir. Kurallara uygun Ģekilde yapılmayan istasyonlar hakemlerin uyarısı ile 

hareketin doğrusu tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır. 

Komisyonca diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler hesaplamaya dâhil 

edilmeyeceklerdir.  

 

K-KOORDĠNASYON VE LABĠRENT KOġU TESTĠ 

1. Ġstasyon: Üsten, Alttan, Üsten, Alttan Engel Geçme  

Aday baĢlangıç fotosellerin arasından geçtikten sonra birinci istasyondaki birinci engel 

üzerinden ( Kızlar için 50 cm, Erkekler için 60 cm ) atlar. Ġkinci engelin ( Kızlar ve Erkekler 

için 60 cm ) altından geçer. Üçüncü engel birinci engel ile aynı yükseklikte olup, aday bu 

engelin de üstünden atlar. Dördüncü Engelin altından geçerek istasyonu tamamlar. ( Aday 
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herhangi bir engeli düĢürürse düĢürdüğü engeli yerine takarak ve hata yaptığı engeli tekrar 

ederek sınava devam eder. )  

 

 

 

   
 

2. Ġstasyon: 3 ( Üç ) Adet Sağlık Topunu KarĢılıklı Taraflara TaĢıma  

Aday üç farklı renkteki kutularda bulunan kutular ile aynı renkteki sağlık topunu diğer tarafta 

bulunan topun aynı renkteki kutu ile tek tek taĢıyarak eĢleĢtirmelidir. KarĢı tarafta bulunan 

kutular ile topların renkleri eĢleĢtirildiğinde istasyon tamamlanmıĢ olur. Aday topu taĢırken 

düĢürürse, düĢürdüğü noktadan topu alıp teste devam etmelidir. Top kutu dıĢına bırakılırsa 

veya kutudan sekerek dıĢarı çıkarsa, aday topu alıp kutuya yerleĢtirmek zorundadır. 

 

   
 

3. Ġstasyon: Futbol Topunu Slalom Sonrası Kaleye Gol Yapma 

Aday kasanın içinde duran futsal topunu ayağı ile alıp, engellerin arasından slalom yaparak 

top sürer. Engeller arası 1’er metredir.  Slalom ok yönünde tamamlanmak zorundadır. Son 

engelini uygun Ģeklide slalom yaparak dönen aday karĢısında bulunan 140x80 cm 

ebatlarındaki minyatür kaleye top sürerek, Ģut atarak veya herhangi bir Ģekilde istediği 

mesafeden ayağı ile gol yapmak zorundadır. Topun kale içine girmemesi, baĢka bir alana 

çarpması ya da gitmesi halinde, aday topu bulunduğu yerden ayağı ile getirerek geçerli bir gol 

yapması zorunludur. Böylece istasyon tamamlanmıĢ olur.  
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4. Ġstasyon: 2 (iki) Adet Basketbol Topunu Çemberden Geçirme  

Aday serbest atıĢ çizgisinin her iki tarafına yerleĢtirilmiĢ ve kasanın içinde duran basketbol 

toplarından istediğinden baĢlayarak, topu zemine (yere) en az bir kez vurduktan sonra potaya 

direk atıĢ, turnike ya da herhangi bir Ģekilde bir atıĢ yapar. Top çemberin içerisinden 

geçirilmek zorundadır. Çemberden geçen topu alarak aldığı kutuya yerleĢtirir. Diğer topu 

alarak aynı iĢlemi tekrarlar ve ikinci topuda aldığı kutuya yerleĢtirdiğinde istasyon 

tamamlanır.  

 

   
 

5. Ġstasyon: 2  ( Ġki)  Adet Hentbol Topunu Tek Elle Kaledeki Hedef Alana Atma 

Aday, erkekler için Kaleden 6 m. Kızlar için 5 m. Uzaklıktaki kasada bulunan 2 adet hentbol 

topundan birini alarak engellin ardından belirlenen hedefe ( 80 x 80 cm ) hentbol atıĢı yaparak 

gol yapar. ( Bu atıĢ tek seferde, tek elle ve top yere temas etmeden yapılmalıdır.) Bu atıĢ gol 

olmaz ise aday topu bulunduğu yerden alarak istediği mesafeden gol yapar. (Ġlk top gol 

olmadan ikinci atıĢa kesinlikle geçilmez). Ġlk atıĢ gol olduktan sonra aday ikinci atıĢını 

yukarıda belirtilen aynı kurallar ile yapar. Geçerli iki gol yapıldığında istasyon tamamlanmıĢ 

olur. 

   
 

6. Ġstasyon: Paralel Bar Arasına Girip Üstünden Geçme  
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Aday yüksekliği kızlar ve erkekler için 140 cm, geniĢliği 50 cm olan paralel barın üstüne 

çıkarak (Kollar ve ayaklar yardımıyla) iki barın arasından herhangi bir dıĢ tarafına atladıktan 

sonra istasyonu tamamlamıĢ olur. (Not: Kızlar için bar arasına sıçrama tahtası konulacaktır. 

Ġsteyen kız aday sıçrama tahtasını kullanacaktır). 

   
7. Ġstasyon: Labirent KoĢusu 

Bar istasyonunu tamamlayan aday labirentten oluĢan koĢu alanına girerek istasyona baĢlar 

labirentten çıkınca fotoselin arasından ayakta geçerek parkuru tamamlamıĢ olur. 

 

   
 

 

Test esnasında, spor ahlakı dıĢı davranıĢlarda bulunan ve istasyonlara bilerek zarar 

veren ve görevli öğretim elemanlarına saygısızlık yapan adaylar sınav üst komisyonu 

tarafından diskalifiye edilecektir. 
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L-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ 2015–2016 ÖZEL YETENEK SINAV 

OLASI TAKVĠMĠ 

22-23-24 Temmuz 2015 ÖN KAYIT ĠġLEMLERĠ (Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

27 Temmuz 2015 TĠġÖRT DAĞITIMI VE SINAV BAġLANGICI  

a) Saat: 08.30 KIZ ADAYLAR SINAV GÖĞÜS NUMARALARININ DAĞITIMI 

(Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Salonu) 

b) Saat: 09.00 KIZ ADAYLAR SINAV UYGULAMALARI BAġLANGICI (Kırıkkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Salonu) 

c) 27 Temmuz 2015 Saat: 13.00 ERKEK ADAYLAR SINAV GĠRĠġ KARTLARININ VE 

GÖĞÜS NUMARALARININ DAĞITIMI (Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor 

Salonu) 

d) Saat: 13.30 ERKEK ADAYLAR SINAV UYGULAMALARI BAġLANGICI (Kırıkkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Salonu) 

 (Sınav Üst Komisyonu, 26 Temmuz 2015 tarihinde adayların testlere giriĢ saat dilimlerini 

ilan edecektir. Sınav Üst Komisyonu, sınav uygulamalarında mesai saatlerinin dıĢına 

çıkılması ve/veya sınav uygulama günlerinin uzatılması veya kısaltılması ile ilgili değiĢiklik 

yapabilecektir. DeğiĢiklik yapılması durumunda ilgili web sayfasında ve panolarda 

duyurulacaktır.  

e) 27 Temmuz 2015 tarihinde sınavlar tamamlanmaz ise 28 Temmuz 2015 tarihinde saat 

08.30 da sınava kaldığı yerden devam edip sınav tamamlanacaktır. 

 

BAġARILAR DĠLERĠZ 
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