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Başvuru Tarihi ve Adresi 

 Özel yetenek sınavına ön kayıtlar 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Adaylar Özel Yetenek Sınavı başvuru işlemlerini 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında 

internet obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak 

yapacaklardır. 

 Şahsen ve Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

ADRES: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,1 Eylül Kampüsü İzmir yolu 7.km UŞAK  

Tel: 0 276 2212121             Faks:  0 276 2212222 

 

GENEL HÜKÜMLER 

1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2015 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer 

alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen 

uygulanacaktır.  

Giriş Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim ve Spor Yöneticiliği Birinci ve ikinci öğretim 

programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:  

1.1. Başvurular Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından online olarak alınacaktır.  

1.2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2015-YGS’ ye girmiş olmaları zorunludur.  

1.3. Başvuru için adayların: 



1.3.1. Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin spor alanlarından 

mezun olan adaylardan mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2015-

YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 230, 

Antrenörlük Eğitimi (N.Ö/İ.Ö) Bölümü için 200 puan, Spor Yöneticiliği (N.Ö/İ.Ö) Bölümü için 

220, almaları gerekmektedir. 

1.3.2. Milli sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2015-

YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 140 puan almış olmaları 

1.3.3. Yukarıda 1.3.1. maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 230, Spor Yöneticiliği (N.Ö/İ.Ö) Bölümü için 

220 puan, Antrenörlük Eğitimi (N.Ö/İ.Ö) Bölümü için 200 puan almaları gerekmektedir. 

1.4. Eğitim programı için, programın özelliğine göre, Giriş Yetenek Sınavı Fakülte Dekanlığınca 

hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana 

bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. 

1.5. Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ÖSYM 

tarafından ilan edildikten sonra internet adresinden üniversitemizce temin edilecektir. 

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

toplamı alınacaktır. 

1.6.1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

 1.6.2. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan 

türlerinin en yükseği) 

 1.6.3. 2015-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

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

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

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak 

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

olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.  

1.8. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

1.8.1. Aday spor alanından geliyorsa;  

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

1.8.2. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa);  

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

 

 
NOT: Yerleştirme Puanının hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden 

düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen yansıtılacaktır. 



1.9. 2014-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. 

Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan 

programlarına 2014-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 

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

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 2. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday 

tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise YGS’ deki puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip 

olan aday tercih edilir. 

 3. Eğitim Programı için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ilişkin listeler, 

Fakülte Dekanlığı’nın onayından sonra Üniversitenin web sayfasından açıklanır. 

 4. Her aday ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır. Sınav Komisyonunca uygun 

görülecek mazeretler nedeniyle aday, uygun görülen gün ve sırada sınava alınabilir. 

5. Yukarıda belirtilen hükümlerin haricinde bölümün sayfalarında belirtilen özel sınav hükümleri 

uygulanacaktır. 

6. Ön kayıt yaptıran adaylar http://sporbilimleri.usak.edu.tr adresinde Giriş Yetenek Sınavı bölümünde 

bulunan bu yönergedeki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  

 

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 

 Adaylar Özel Yetenek Sınavı başvuru işlemlerini 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında 

internet ortamından obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvusu_login.aspx adresinden online olarak 

yapacaklardır. Şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru 

sayfasında istenilen bilgi ve formlar sisteme girilip, taranıp yüklendikten sonra KAYDET 

butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanacak ve YAZDIR butonu tıklanarak girilmiş olan 

bilgilerin dökümünü gösteren çıktı alınacaktır.  

 Alınmış olan çıktı sınava giriş belgesi olarak kullanılacak ve sınav sonrasında fakülte 

dekanlığında kalacaktır. İnternet çıktısındaki bilgi ve belgelerin doğruluğundan aday 

sorumludur. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

görüldüğünde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilerek, hakkında kanuni işlem 

yapılması yoluna gidilir. Ön kayıt bilgi ve belgelerinin kesit kayıt esnasında ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

 Kayıt sırasında sisteme bütün bilgi ve belgelerin yüklenmesi aday tarafından tamamladıktan 

sonra, Sınav komisyonu adayın bilgi ve belgelerini kontrol edecek, eksik belgenin olmaması 

durumunda sistem üzerinden onaylanacaktır. Onaylandığına dair bilgi mail adresinize 

ulaştırılacaktır. Onay mailinin gelmemesi durumunda belgeler kontrol edildikten sonra fakülte 

ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

 

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

a) Mezuniyet belgesi (Alan/Bölüm/Kol yazılı olacak),  

b) Vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve yeni 

çekilmiş),  

c) Hastahanelerden (Sağlık Ocakları ve Aile Hekimleri Kabul Edilmeyecektir) alınacak olan 

‘“Fiziksel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli Sağlık raporu,  

d) Nüfus cüzdanı  

e) Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınmış; Millilik Belgesinin aslı  

f) YGS belgesi 



NOT: Milli kontenjanlar için müracaat edecek adaylar için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı 

Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe 

uygun olarak hazırlanmış A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesi gerekmektedir.  

 

SINAV KIYAFETİ; Sınav kıyafeti genel olarak; spor ayakkabı, şort, tayt, t-shirt gibi spor 

malzemeleri olup zorunludur. 

 

Tablo 2: Sınav Uygulama ve Önemli Tarihler Takvimi .  

20-24 Temmuz 2015 Ön kayıt tarihi 

27-29 Temmuz 2015 
Öğretmenlik ve Yöneticilik Bölümü Koordinasyon 

Testi 

30 Temmuz – 2 Ağustos Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branş Parkurları 

10-12 Ağustos 2015 Kesin (asil) kayıt işlemleri 

14 Ağustos 2015 Yedek kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilmesi 

17 Ağustos 2015 Kesin (yedek) kayıt işlemleri 

17 Ağustos 2015 (Saat 17.30’dan 

sonra) 
Yedeklerden boş kalan kontenjanların kayıt işlemleri 

 

NOT: Koordinasyon testiyle ilgili puanlama önceden belirtilmeyecek olup, en iyi dereceyi 

yapan adayın % 60’ından daha kötü derece (%60 dahil) yapan adaylar puanlamaya dahil 

edilmeyerek elenmiş sayılacaktır. % 60’ın içinde kalan adaylar ise bağıl sistem ile 100 puan 

üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Yeterli sayıda bayan ya da erkek adayın kontenjanı 

dolduramaması durumunda erkek aday kontenjanları bayan, bayan kontenjanları erkek 

adaylara aktarılır. Kontenjan dolmadığı takdirde yüzdelik dilim komisyon tarafından 

arttırılabilecektir. Sınav programı, katılan aday sayısına göre Sınav Komisyonunca 

belirlenecektir.  

  

İTİRAZLAR 

1. Adayların Giriş Yetenek Sınav Puanlarına ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk 

iş gününde mesai bitimine kadar dilekçeyle sınav komisyonuna yapılır.  

2. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz 

edebilirler, daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.  

3. İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için yazılı müracaatları ile 150 TL ücret 

yatırmaları gerekmektedir. Bu ücret; üniversitemizin TR980001500158007303404046 

numaralı hesabına yatırılacaktır. 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi,  

2. 2015-YGS sınav sonuç belgesi (kayıt esnasında, kayıt bürosundaki görevliler tarafından 

internetten online olarak çıktı alınacaktır),  

3. Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı  

4. Herhangi bir sağlık kurumundan “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde 

Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı TAM TEŞEKKÜLLÜ sağlık (Heyet) raporu,  

5. Resmi onaylı Nüfus Cüzdan Örneği (Aslı kayıt anında gösterilecektir),  

6. İkametgah Belgesi,  

7. 4,5x6 cm. ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli, yeni çekilmiş 12 (oniki) adet vesikalık 

fotoğraf  



NOT:  

1. Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir. 

2. Ön kayıt sonrası program tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

3. Asil adayların kayıtları açıklanan kayıt tarihlerinin mesai saati bitiminde sona erer. 

4. Yedek Kayıt listeleri 14 Ağustosta ilan edilir. 

5. Yedek adayların kayıtları 17 Ağustos 2015’de yapılır; yedek kayıtlardan boş kalan kontenjanlar 

da dolmadığı takdirde aynı gün saat 17.30’dan sonra başarı sırasına göre hazır bulunan 

adaylardan kontenjan dolduruluncaya kadar kayıt yapılır. Yine kayıtların dolmaması 

durumunda Ek Kontenjan ilan edilerek 2-3 Eylül tarihlerinde %60 puan sınırı aranmaksızın en 

yüksek puandan aşağı doğru kayıt yapılabilir. 

6. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan TAM TEŞEKKÜLLÜ sağlık 

(heyet) raporu için 1 (Bir) hafta ek süre verilir.  

 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek giriş sınavı koordinasyon testi, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği (N.Ö/İ.Ö) programı için yapılacaktır. Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü (N.Ö./İ.Ö.) programları için branş parkurları uygulanacaktır. Milli Sporcu kontenjanları 

toplam kontenjan içerisindedir. Erkek milli kontenjanı dolmazsa bayan milli adaylardan puan 

sıralamasına göre, bayan milli kontenjanı dolmazsa erkek milli adaylar puan sıralamasına göre 

yerleştirilecektir. Milli kontenjanın tamamı dolmadığı takdirde bu kontenjan milli olmayan adaylar 

tarafından toplam puan sıralamasına göre bayanlar için bayan erkekler için erkek adaylar arasından 

doldurulacaktır. Milli sporcular aynı sınava girmek zorundadırlar ancak değerlendirilmeleri kendi 

içlerinde yapılır. 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV HÜKÜMLERİ 

 

1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde öncelikle kitapçığın başında bulunan tüm 

genel hükümler uygulanır.  

2. Adaylar sınavın tüm aşamalarına, kayıttan sonra alınan çıktı belgesi ile girmek 

mecburiyetindedir. Çıktı belgesi olmaya adaylar sınava alınmayarak, diskalifiye edilirler.  

3. Sınavın yapılacağı alanda, ismi okunan adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ve “Özel Kimlik Belgesi” 

ile birlikte giriş kontrol masasına müracaat etmek zorundadır.  

4. İnternet sitemizde ilan edilen kılavuzda belirtilen sınav günü programlarına aynen uyulacak 

olup, çok zorunlu hallerde olabilecek muhtemel değişikliklerde adaylarımız web sayfamız 

(http://sporbilimleri.usak.edu.tr) üzerinden bilgilendirilecektir.  

 

SINAV UYGULAMALARI  

Sınavlar 27 Temmuz- 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 

yapılacaktır. Adaylar test uygulamasından önce, özel kimlik belgesi ve sınav giriş çıktısını imzalayarak 

görevlilere teslim edecektir. Bu belgeleri teslim edemeyen adaylar sınava alınmazlar. Sınav 

uygulamaları Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği (N.Ö/İ.Ö) bölümlerine başvuran 

adaylar yalnız koordinasyon parkuru testine tabi olurken, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (Birinci 

Öğretim ve İkinci Öğretim) başvuran adaylar branşları ile ilgili parkur testine tabi olacaklardır.  Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Birinci ve İkinci Öğretim Koordinasyon Parkuru 

sınavları ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Basketbol, Voleybol, Hentbol, 

Badminton ve Yüzme sınavları Uşak Üniversitesi Spor Merkezinde yapılacaktır. Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Futbol sınavı Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 



Futbol sahasında yapılacaktır.  Adaylara koordinasyon testinde 1 hak verilir. Adaya ikinci bir hak 

ancak sınav alanından ve sınav komisyonu üyelerinden kaynaklanabilecek hata durumunda sınav 

komisyonu kararı ile verilebilir. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Ön kayıt sırasında çıktısı alınan “Sınav Giriş Belgesi” ve ‘Özel Kimlik Belgesi’ bulunmayan 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

2. Sınav sırasında taşkınlık yapan, malzemelere zarar veren, sınavın düzen ve atmosferini bozan, 

diğer adayların sınavını ve görevlilerin çalışmalarını engelleyen, görevlilerin uyarılarına uymayan 

adayların sınavları “Sınav Komisyon” kararı ile geçersiz sayılacaktır. 

3. Sınav yapılan salonun tribününe sadece sınava girecek ve “Sınav Giriş Belgesi” olan adaylar Aday 

numarasına göre sırayla alınacaktır. Tribünde sınavı izleyen adayların sınavın düzenini bozacak 

davranışlarda bulunması halinde salondan çıkarılacaktır. 

4. Sınavların başlama, bitiş ve molalar Sınav Komisyonu tarafından ilan edilir. Adaylar bu sürelere 

dikkat etmek, takip etmek ve uymak zorundadır. 

5. Bir adayın yerine başkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrolü yapılacaktır. 

Başkasının yerine sınava girmeye kalkışanlar saptandığında adayın sınavı geçersiz sayılarak, 

durum adli makamlara ve ilgili yükseköğretim kurumlarına bildirilecektir. 

6. Adaylar sınav salonuna cep telefonu vs iletişim araçlarıyla giremezler. Girmeleri halinde sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

7. Sınavın yapıldığı spor salonuna adayların dışında hiç kimse alınmayacaktır. 

8. Sınav Komisyonunun gerekli görmesi halinde salona aday alınmayacaktır.  

 

DİKKAT: 26.07.2015 tarihinde, sınava girecek adayların sınava giriş sırası ilan edilecektir. 

İlan edilen sıra ve sürede aday sınava girmek zorundadır. Sırasını geçiren aday sınava 

alınmayacaktır. 

 

MİLLİ SPORCULAR  

Milli sporcu kontenjanına başvuran adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor 

Yöneticiliği Birinci Öğretim ve İkinci öğretim programlarına başvuran milli sporcular koordinasyon 

parkuru sınavına tabi tutulacaklardır.  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına başvuran milli 

adaylar aşağıdaki koşullara göre değerlendirileceklerdir.  

1. Milli sporcular Tablo 3’de belirtilen spor dallarından müracaat edebileceklerdir.  

2. Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar spor dalı koordinasyon testine 

katılmayacak olup Tablo 3’te belirtilen puanlarına göre yerleştirmeye esas puanları 

hesaplanacaktır.  

Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 5 yıl içinde aşağıdaki 

müsabaka ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünden almış oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar, milli sporcu 

oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi belge ile ön kayıt bürosuna 

müracaat edeceklerdir.  

12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik 

hükümlerine göre alınacaktır. Buna göre; Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan 

sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı "milli sporcu" belgesi almaya hak 

kazanır.  



(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.  

1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,  

2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,  

3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,  

4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa 

Kupaları Finalleri  

(B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.  

1. Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Finalleri,  

2. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme Müsabakaları,  

3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa 

Kupaları Finalleri,  

4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 

Kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,  

5. Üniversite Oyunları,  

6. Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,  

7. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,  

8. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,  

9. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları ile Avrupa ve 

Dünya Şampiyonaları,  

10. Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en 

az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer Uluslararası Yarışma 

veya Turnuvalar,  

C sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için  

(A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara 

ve turnuvalara katılmak şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2015–2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI BRANŞ PARKURLARI 

SINAV HÜKÜMLERİ 

Kontenjan; 

2015-2016 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 60 normal 

öğrenim ve 60 ikinci öğretim olmak üzere toplam 120 öğrenci alınacaktır. Her bir öğrenim için 

kazanan asil adaydan sonrası yedek aday ilan edilecektir. Kesin kayıtlar esnasında branşı dolmayan 

kontenjanlar diğer branşlara kullandırılacaktır.  

 

Milli sporcular; 

 Milli sporcular Tablo 3’de belirtilen spor dallarından müracaat edebileceklerdir.  

 Milli sporcu kontenjanı için adayların belgeleri değerlendirilirken son 5 yıl dikkate 

alınacaktır (01.01.2010 tarihinden itibaren). Daha önce milli olmuş adaylar milli sporcu 

kontenjanına dahil edilmeyecektir.  

 Milli sporcu kontenjanına müracaat edecek aday diğer kontenjanlardan herhangi birine 

başvuru yapamayacaktır.  

 Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar spor dalı koordinasyon testine 

katılmayacak olup Tablo 3’te belirtilen puanlarına göre yerleştirmeye esas puanları 

hesaplanacaktır.  

 

   Tablo 3:  Milli Sporcular İçin Spor Dalları ve Puan Tablosu 

SPOR DALI 

DÜNYA, 

OLİMPİYAT 

AVRUPA ŞAMP. 

Büyükler, Gençler, 

Yıldızlar 

ÜNİVERSİTELER 

DÜNYA 

AKDENİZ 

OYUNLARI 

ŞAMPİYONASI 

Büyükler, Gençler, 

Yıldızlar 

ULUSLARARASI 

OKUL (ISF) 

ORDU MİLLİ 

(CISM) 

Büyükler, Gençler, 

Yıldızlar 

KARADENİZ 

OYUNLARI 

BALKAN 

ŞAMPİYONASI 

Büyükler, Gençler, 

Yıldızlar 
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ATLETİZM 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

CİMNASTİK 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

KAYAK 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

YÜZME 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

BADMİNTON 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

BOKS 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

GÜREŞ 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

TENİS 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

HENTBOL 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

VOLEYBOL 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

BASKETBOL 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

FUTBOL 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

 

 

Sınav Yeri; 

Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Yüzme Uşak Üniversitesi Spor Tesisleri’nde 

yapılacak olup, futbol sınavı İl Spor Müdürlüğü Tesisleri’nde, yapılacaktır. Sınav yeri ile ilgili 

değişiklikler internet üzerinden duyurulacaktır. Tablo 4‘de sınav programı açıklanmaktadır. 



       Tablo 4.  Sınav Programı 

 

30 Temmuz 

Perşembe 

31 Temmuz 

Cuma 

1 Ağustos  

Cumartesi 

1 Ağustos 

Pazar  

 09:00-

12:00 
Futbol  Hentbol Basketbol 

Badminton 

 13:00-

17:00 

Futbol 

 
Voleybol  

Yüzme  

 

 

 

Sınav yeri değişikliği; 

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu sınav yer ve saatlerini gerekli 

gördüğünde değiştirebilir. 

 

 

 

 

Spor Dalı Branş Parkurları 

- Basketbol  

- Badminton 

- Futbol  

- Hentbol  

- Voleybol 

- Yüzme 

 

 
 

 



BASKETBOL SINAVI 

12

3

7. Göğüs pas

İstasyonu

6. Sektirmeli Pas

İstasyonu

1

2

3

4

Sol TurnikeSağ Turnike

1

2

3

Dizaltı

Dizaltı

Arka

Bacak arası

Bitiş

Başlangıç

1.
İstasyon

2.
İstasyon

3.
İstasyon

4.
İstasyon

5.
İstasyon

Kasa

8. Şut

İstasyonu



1- Slalom İstasyonu 

Aday fotoselden geçerek parkura başlar ve 1 numaralı slalom topunu alarak slalom çubukları arasından 

top sürerek geçer, aday kurallara uygun top sürmediğinde hata yaptığı noktanın başına döner ve top 

sürmeye devam eder, slalom çubuklarını devirdiğinde kendisi düzeltir. 

2- Sol Turnike İstasyonu 

 Aday bu istasyonda top sürerek sol ayakla başlayıp sağ adımla sıçrayarak ve topu sol el ile potaya 

bırakarak turnike yapar (Sol turnike). Top çemberden geçinceye ve adımlama doğru yapılıncaya kadar 

hareket işaretli noktadan itibaren tekrar edilir.  

3- Slalom İstasyonu 

Aday 2 numaralı slalom topunu alarak slalom çubukları arasından top sürerek geçer, aday kurallara 

uygun top sürmediğinde hata yaptığı noktanın başına döner ve top sürmeye devam eder, slalom 

çubuklarını devirdiğinde kendisi düzeltir. 

 

4- Sağ Turnike İstasyonu 

Aday bu istasyonda top sürerek sağ ayakla başlayıp sol adımla sıçrayarak ve topu sağ el ile potaya 

bırakarak turnike yapar (Sağ turnike). Top çemberden geçinceye ve adımlama doğru yapılıncaya kadar 

hareket işaretli noktadan itibaren tekrar edilir. 

 

5- Top Sürme İstasyonu 

Aday 3 numaralı topu alarak hunilerin etrafından ilk olarak diz altı, ikincide tekrar diz altı, üçüncüde 

bel hizasında arkadan, dördüncüde bacak arasından yön değiştirme hareketini (crossover) yaparak topu 

belirtilen kutunun dışına çıkmayacak şekilde bırakır. Topun kutu dışına çıkması durumunda aday topu 

alarak tekrar dışarıya çıkmayacak şekilde kutuya bırakır. Hatalı ve istenilenin dışındaki top sürmelerde 

hatalı noktadan düzeltilerek devam edilir. Top belirtilen şekilde bırakıldıktan sonra diğer istasyona 

geçilir 

 

6- Sektirmeli (Bounce) Pas İstasyonu 

Aday sektirmeli (bounce) pas ile hedeften topu geçirme bölgesine gelir. Aday tekniğe uygun olarak 

yapacağı atışlarını işaretli alandan kullanır ve her defasında tek bir topla pas yapar. İsabet olmadığı 

durumda beş atışı da tamamlamak zorundadır, yapacağı ilk isabetli atıştan sonra diğer istasyona 

geçebilecektir. Atış yapılan nokta ile hedef arası 4 metre, atış yapılan nokta ile top haznesi arası 

mesafe 3,5 metre, hedefin merkezinin yerden yüksekliği 0.9 metredir. 

 

7- Göğüs Pas İstasyonu 

Aday göğüs pas ile hedeften topu geçirme bölgesine gelir. Aday tekniğe uygun olarak yapacağı 

atışlarını işaretli alandan kullanır ve her defasında tek bir topla pas yapar. İsabet olmadığı durumda beş 

atışı da tamamlamak zorundadır, yapacağı ilk isabetli atıştan sonra diğer istasyona geçebilecektir. Atış 

yapılan nokta ile hedef arası 4 metre, atış yapılan nokta ile top haznesi arası mesafe 3,5 metre, hedefin 

merkezinin yerden yüksekliği 1.2 metredir. 

 

8- Üç Sayı Atışı İstasyonu 

Aday 7. Istasyona yakın olan üç sayı atışı noktasından başlayarak her defasında tek bir topu top 

havuzundan alıp işaretle belirlenen noktadan tekniğe uygun ve sıçrayarak üç sayı atışları yapacaktır. 

Başarılı olan ilk atış sonrası diğer üç sayı atış noktasına geçilecektir. Bu son noktadan yapacağı ilk 

isabetli atış sonrası çıkış fotoselinden geçip test bitirilecektir. Bu üç noktada da İsabet olmadığı 

durumda beş atış tamamlanmak zorundadır. 

 



 

 

 

 

 

 



FUTBOL BRANŞ SINAVI (ERKEKLER VE KADINLAR) 

 

1. Hareket: İki etaptan oluşur.  

(1. etap) Aday fotoselden start alarak 4,30 m. mesafedeki sol tarafında bulunan topu ayağı ile araları 

1,5 m. olan üç engel arasından sürer ve sonrasında 4,20 m.lik mesafeyi dripling yaparak, sağ tarafta 1 

m.lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal olursa aday etap başına döndürülür ) 6,45 m. Mesafe de ki 1,60 

m. eni 1,04 cm. boyundaki kaleye sol ayak (sol ayak şarttır, sol ayak kullanılmadığı takdirde aday etap 

başına döndürülür) ile gol yapar.Gol olduğu takdirde aday 2.etaba geçer. Gol olmadığı takdirde aday 1. 

etap başlangıcında ki 1. yedek topu ayağı ile alarak hareketi tekrar eder. 1. yedek top da gol olmaz ise 

aday 1.etap başına tekrar döner 2.yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 2. yedek top da gol 

olmaz ise aday1.etap başına tekrar döner 3.yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 3.yedek top da 

gol olmaz ise aday 2.etaba geçer.  

 

(2.etap) 4,20 m. mesafedeki sağ tarafındaki topu ayağı ile araları 1,5 m. olan üç engel arasından sürer 

ve sonrasında 4,20 m.lik mesafeyi dripling yaparak, sol tarafta 1 m.lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal 

olursa aday etap başına döndürülür ) 6,45 m. mesafedeki 1,60 m. eni 1,04 cm. boyundaki kaleye sağ 

ayak (sağ ayak şarttır, sağ ayak kullanılmadığı takdirde aday etap başına döndürülür) ile gol yapar. Gol 

olduğu takdirde aday 2. harekete geçer. Gol olmadığı takdirde aday 2.etap başlangıcında ki 1. yedek 

topu ayağı ile alarak hareketi tekrar eder. 1. yedek top da gol olmaz ise aday 2.etap başına tekrar döner 

2.yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 2. yedek top da gol olmaz ise aday 2.etap başına tekrar 

döner 3.yedek topu ayağı ile alır hareketi tekrar eder 3.yedek top da gol olmaz ise aday 2. harekete 

geçer.  

 

2.Hareket: Aday sağ tarafta 1,5m2 (1x1,5m) ölçüsündeki platforma, 2m. mesafeden 3 kez ayağının içi 

ile isabetli vuruş yaptıktan (aday atışlarını alan içerisindeki sınırlı çizgiyi ihlal etmeden 

gerçekleştirecek, ihlal olursa atış tekrar ettirilir) sonra aynı top ile diğer istasyona (3.hareket) geçebilir. 

Eğer vuruş/vuruşlar isabetsiz olursa, aday en az üç isabetli vuruş sonrası diğer istasyona geçebilir. 

Kaçırılan top aday tarafından alınarak vuruşlara devam edilir.  

 

3.Hareket: Aday 2.hareketin bitiminden getirmiş olduğu top ile sağ tarafta 4,75 m. mesafede değişik 

yönlerde dizilmiş 4 engel içerisinden (50 cm. yükseklik ve 133 cm. genişlik (1 ile 3. Engel) ile 70 

cm.yükseklik 110cm.genişlik (2 ile 4.engel) aralarında 6 m.lik uzaklık bulunan) 2 engelin altından (1 

ile 3.engel) aday topu ayağı ile engelin altından geçirir, kendisi üstünden sıçrayarak geçer; diğer 2 

engelin üstünden (2 ile 4.engel) ayağı ile topu geçirir, kendisi engelin yan tarafından geçerek topu 

yakalar. Adayın topları engel altından(1 ile 3.engel) ve 40 üstünden geçirmesi ( 2 ile 4.engel) 

kendisinin de engel üzerinden (1 ile 3.engel) ve engel kenarından (2 ile 4.engel) geçmesi zorunludur. 

Adayın hareketi hatalı yapması halinde; örneğin, engelin düşürülmesi, harekete kontrolsüz bir şekilde 

başlarken, topun engel altından veya üstünden geçirilmemesi şartlarında engel düşürülmüş ise aday 

engeli kendi düzeltecek ancak aday topu (2 ile 4.engel) üstünden geçirirken topun şiddetiyle engel 

düşmüş fakat top engeli doğru bir şekilde aşmış ise kendisi de doğru bir şekilde dikmenin dış 

kenarından dönmüş ise harekete devam eder ( dikmeyi dönüş esnasında düşürmesi halinde de aday 

harekete devam eder), aday 1 ile 3.engel hareketini yaparken topu engelin altından geçirip kendi 



üstünden geçerken ayağının takılıp engeli düşürmesi halinde aday harekete devam eder. Topu engel 

altından veya üstünden geçirmemişse geri dönüp hareketi hangi noktada yapamamışsa o noktada tekrar 

edecek.  

4.Hareket: Aday 3. hareketteki son engelin üstünden geçirmiş olduğu top ile 8m. mesafedeki dikmeyi 

geçmeden sol tarafta 2.5m. mesafedeki 50cm.eninde ve 1.m. genişliğindeki panya ile duvar pası veya 

ver kaç yapar (top'un panya ya değmesi şarttır, top panya ya temas etmediği zaman aday kendisi topu 

gider alır ve hareket hangi alan içerisinde gerçekleşiyor ise o alana tekrar geri döner ve harekete devam 

eder) dikmenin sağ tarafından geçerek top ile buluşur. Top ile buluştuktan sonra diğer 8m. mesafedeki 

dikmeye doğru dripling yapar, buradaki dikmeyi de geçmeden sağ tarafta ki 2.5m. mesafedeki 

50cm.eninde ve l.m. genişliğindeki panya ile duvar pası veya ver kaç yapar dikmenin sol tarafından 

geçerek top ile buluşur (top'un panya ya değmesi şarttır, top panya ya temas etmediği zaman aday 

kendisi topu gider alır ve hareket hangi alan içerisinde gerçekleşiyor ise o alana tekrar geri döner ve 

harekete devam eder). Adaylar her iki ayağını da kullanabilir.  

5. Hareket: iki etaptan oluşur. 

 (1.etap) Aday 4. hareketi tamamlar, belirlenen sabit noktadan dönerek ve sınırlı alanı ihlal etmeden 

sol veya sağ ayak ile penaltı noktasının üzerine yerleştirilmiş 2 m. yüksekliğinde ve 6 m. enindeki 

baraj üzerinden (2,44 cm. yüksekliğinde ve 7,32 cm. Genişliğindeki) nizami kaleye gol vuruşu yapar. 

Aday topu gol yaparsa 5.hareketin 2. etabına geçmeden direk olarak 6. harekete geçer. Aday gol 

yapamaz ise, 5. Hareketin 2. Etabına giderek top ile buluşur gol yapar, eğer yapamazsa geriye dönerek 

bu etap için konulmuş 5 yedek toptan (yedek topların birinin baraj üzerinden geçip gol olması 

yeterlidir) birini ayağı ile alır ve atması gereken alan içerisine girerek atışını gerçekleştirir. Diğer 

atışlar gibi bu atışında geçerliliği baraj üzerinden topun geçmesi ve gol olmasıdır. Aday topu baraj 

üzerinden geçirmiş ve gol yapmış ise 6.istasyona geçer. Eğer aday gol yapamamışsa geriye doğru 

dönerek yedek topu ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek baraj üzerinden atışını 

gerçekleştirir. Aday gol yapmış ise 6.istasyona geçer. 1. yedek topu baraj üzerinden geçirememiş olan 

aday diğer 2.yedek  topu geriye doğru giderek yedek topu ayağı ile alır atması gereken alan içerisine 

girerek baraj üzerinden atışını gerçekleştirir, baraj üzerinden geçirememiş, gol yapamamış ise 3.yedek 

topu aday kendisi geriye doğru dönerek ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek, baraj 

üzerinden geçirmeye ve gol yapmaya çalışır. 3.yedek top da gol olmaz ise 4.ve 5. yedek topları da aynı 

şekilde (1,2,3 yedek toplar gibi) kullanarak harekete devam eder.  

(2.etap) Aday 1. etabı başarı ile geçmiş ise ( gol olmuş durumu) 6. İstasyona geçer eğer aday topu gol 

yapamamışsa kendisine göre sol tarafta ok işareti ile gösterilen (parkur resmine bakınız) sabit noktanın 

etrafından dönerek kare alan içerisinden topu ayağı ile alır dripling yaparak sabit noktanın etrafından 

döner ve vuruş yapacağı alanın içerisine girerek, sınırlı alanı ihlal yapmadan hareketli şekilde sağ veya 

sol ayak ile penaltı noktasının üzerine yerleştirilmiş baraj üzerinden atışını yapar. Aday topu gol 

yaparsa diğer istasyona (6. harekete ) geçer atamazsa geriye dönerek bu etap için konulmuş 5 yedek 

top dan (yedek topların birinin baraj üzerinden geçip gol olması yeterlidir) birini ayağı ile alır ve 

atması gereken alan içerisine girerek atışını gerçekleştirir. Diğer atışlar gibi bu atışında geçerliliği baraj 

üzerinden topun geçmesi gol olması dır, aday topu baraj üzerinden geçirmiş ve gol yapmış ise 6. 

harekete geçer. Eğer aday yedek topu baraj üzerinden geçirememiş gol yapamamışsa aday geriye 

doğru dönerek diğer yedek topu ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek baraj üzerinden 

atışını gerçekleştirir. Aday 2.yedek topu da baraj üzerinden geçirememiş, gol yapamamış ise 3.yedek 

topu aday kendisi geriye doğru dönerek ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek, baraj 

üzerinden geçirmeye ve gol yapmaya çalışır. 3.yedek top da gol olmaz ise 4.ve 5. yedek topları aynı 

şekilde (1,2,3 yedek toplar gibi) kullanarak (baraj üzerinden gol yapmaya çalışır) harekete devam eder.  



6.Hareket: Aday 5. hareketin 1.etabından veya 2.etabından başarı ile çıktıktan sonra kendisine göre 

sol arka, çapraza doğru 10 m. mesafedeki sabit noktanın etrafından dönerek 3.40’lık mesafedeki top ile 

buluşur ve 3,40 m. uzaklıktaki 1.25’er m. aralıkla dizilmiş 5 dikmenin arasından toplu olarak slalom 

yapar. Slalom sonunda 1m2 . mesafedeki kare içerisine ayak ile topu bırakır (top kare dışına çıkarsa 

aday geri döndürülür) dripling yaparak sabit noktanın etrafından döner ve diğer harekete (7.harekete) 

kendini yönlendirir.  

 

7. Hareket: Aday sabit noktanın etrafından döndükten sonra 3,65 m. Mesafedeki top ile buluşur, aday 

karenin içerisinden ayak ile almış olduğu topu 3.65m. ilk sabit A noktasının iç kısmından (sol) dripling 

yaparak 7,30 m. lik mesafede ki ikinci sabit B noktasının (dış) etrafından döner B ve C sabit 

noktalarının arasında bulunan 1m2 . lik alana dripling yaparak getirmiş olduğu topu bırakır ve üçüncü 

sabit C noktasının etrafından topsuz olarak döner ve 1m2 .lik alana bırakmış olduğu topu ayağı ile alır 

dripling ile birinci sabit A noktasının etrafından top ile dönerek B ve C sabit noktalar arasında ki kare 

alana topu bırakır. Topun kare (işaretli ) alana bırakılması şarttır, aksi takdirde (top kare alanın dışına 

çıkarsa) aday geri çevrilir. Aday 7. hareketi doğru olarak uygulanması sonunda istasyonu fotosel 

cihazından çıkarak tamamlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HENTBOL SINAVI 

 

Hentbol sınavı, üç aşamadan oluşmaktadır.  

 

A. Top sürme testi ve duvara bilek pas-temel pas testi.  

B. 7 metre atış testi.  

C. Temel atış testi.  

 

 

A. TOP SÜRME VE DUVARA BİLEK PAS-TEMEL PAS TESTİ:  

 

Sınava giren aday, fotoselden geçerek zamanı başlatır. Belirli aralıklarla bulunan (1.-2. çubuk arası 2 

m., 2.-3. çubuk arası 4 m., 3.-4. çubuk arası 1.5 m., 4.-5. çubuk arası 2 m., 5.-6. çubuk arası 4 m., 6.-7. 

çubuk arası 2.5 m., 7.-8. çubuk arası 2 m., 8.-9. çubuk arası 3.5 m., 9.-10. çubuk arası 2 m.) 10 adet 

slalom çubuğunun arasından top sürerek bu mesafeyi kat eder. Slalom içindeki çubuklar kavisli şekilde 

sıralanmış olup hentbol top sürme testinde belirtilen yönlerde parkurdan geçiş sağlanacaktır. Son 

çıkıştan çıkan aday durmaksızın, duvara bilek pas-temel pas testine geçecektir.  

Not:* Top sürme sırasında, topu elinde taşıyan, kepçeleme yapan veya kaçıran aday, hatayı yaptığı 

noktaya dönerek teste devam eder.  

 Parkur dışı top sürüşlerde, Aday hatayı yaptığı noktaya dönerek teste devam eder.  

 
 

 

Top sürme testinden geçen aday durmaksızın, duvara bilek pas-temel pas testine geçer. Duvarda, 

yerden 1,5 m. yüksekliğinde, kenar uzunluğu 60 cm. olan kareye, erkekler 3 m., bayanlar 2 m. 

mesafeden duvara bilek pasla başlamak şartı ile seri olarak bir bilek, bir temel pas yapacaklardır. 

Toplam 5 bilek pas ve 5 temel pas yapan aday, top sürme ve duvara bilek pas-temel pas testini bitirmiş 

olur. Pasların sayılmasında bir bilek, bir temel pas; 1 pas anlamına gelir. Adayın yaptığı seriyi bozan 

paslar değerlendirmeye alınmaz. Top kaçıran aday, topu alıp geldikten sonra kaldığı yerden devam 

eder. Erkek ve bayan adaylar için duvar mesafesi ve testin yapılışı aşağıdaki şekilde olduğu gibidir.  

 



 

 

B.    7 METRE ATIŞ TESTİ   

 

Aday, 5 temel ve 5 bilek pası kurallara uygun olarak yaptıktan sonra, topla birlikte yarı sahayı geçerek 

7m çizgisine kadar top sürerek gelir. İlk atışını yaptıktan sonra 9 m çizgisinin gerisinde bulunan 

sepetten tek top alarak sırasıyla sağ ve sol üst köşelere nizami 7m atışıyla isabet kaydetmeye çalışır 

(kale içindeki isabet bölgelerinin her biri 50 cm. eninde, 50 cm. yüksekliğinde karedir). Top arabasında 

10 adet top bulunacaktır. Her iki köşeye de sırasıyla isabetli atış yapan aday diğer topları kullanmadan 

diğer istasyona geçer. Adaylar isabet sağlayamadıkları takdirde 10 topuda kullanacaklardır. Nizami 

yapılmayan her atış için arabaya top eklenecektir.   

Not: 7 metre atışlarında adayların şutları omuz hizasının gerisinden hızlı, sert ve nizami bir şekilde 

olmak zorundadır aksi takdirde plase şeklinde yavaş atış yapan adayların atışları geçersiz sayılacaktır. 

Sırayı takip etmek şartıyla farklı köşelere iki isabetli atış yapan aday diğer aşamaya geçecektir. 

 



 
 

C. TEMEL ATIŞ TESTİ   

 

Kaleye atış testini tamamlayan aday, temel atış testine geçer. Erkek adaylar kaleye 15 m., bayan 

adaylar 13 m. mesafeden temel atış tekniğine uygun olarak, hatalı yürüme yapmadan sırasıyla sağ ve 

sol köşelere isabetli temel atış yapacaklardır. Adaylar hentbol kalesinin üst köşelerine yerleştirilmiş 

olan 1m genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde kare şeklindeki bölgelere temel atış yapacaktır. Top 

arabasında 5 adet top bulunacaktır. Her iki köşeye de sırasıyla isabetli atış yapan aday diğer topları 

kullanmadan fotoselden geçerek parkuru tamamlayacaktır. İsabet sağlayamayan adaylar 5 topuda 

tamamladıktan sonra fotoselden geçerek parkuru tamamlayacaklardır. Nizami yapılmayan her atış için 

arabaya top eklenecektir.  

Not: Top sürme hatası, adımlama hatası yapan adayın atışı geçersiz sayılacak ve diğer haklarına geçilecektir. 

Yere temas ederek kaleye giden toplar, geçersizdir. 

 

 

 



 



 

 



1. Aday fotoselden geçerek sınav parkuruna başlar. 

2. Aday duvarda belirlenmiş olan 2 m. Uzaklıktaki 2.5m yükseklikteki çemberin içine 

denk gelecek şekilde 5 kez parmak pas (tekniğe uygun) yapacaktır. 

3. Aday duvarda belirlenmiş olan 2 m. Uzaklıktaki 2.5m yükseklikteki çemberin içine 

denk gelecek şekilde 5 kez manşet pas (tekniğe uygun) yapacaktır. 

4. Aday voleybol sahasında bulunan İşaretli bölgeden, top arabasından aldığı topla  

paralel tenis servis atışı yapar. Belirlenen hedef bölgeye (karşı saha 5numara) 

kurala uygun ve isabetli ilk atış sonrası aday diğer harekete geçecektir. Adayın 

yapacağı 5 denemede de isabet olmaz ise aday diğer harekete geçecektir. Her 

denemede tek bir top alınmasına izin verilecektir.  

5. Aday voleybol sahasında bulunan 2 numaraya gelerek top arabasından aldığı topa  

çapraz smaç (kendi attığı topa) vuracaktır. Belirlenen hedef bölgeye (karşı saha 1 

numara) tekniğe uygun ve isabetli ilk atış sonrası aday diğer harekete geçecektir. 

Adayın yapacağı 3 denemede de tekniğe uygunluk ve isabet olmaz ise aday diğer 

harekete geçecektir. Her denemede tek bir top alınmasına izin verilecektir. 

6. Aday voleybol sahasında bulunan 4 numaraya gelerek top arabasından aldığı topa 

çapraz smaç (kendi attığı topa) vuracaktır. Belirlenen hedef bölgeye (karşı saha 

1numara) tekniğe uygun ve isabetli ilk atış sonrası aday diğer harekete geçecektir. 

Adayın yapacağı 3 denemede de tekniğe uygunluk ve isabet olmaz ise aday diğer 

harekete geçecektir. Her denemede tek bir top alınmasına izin verilecektir. 

7. Aday voleybol sahasında bulunan İşaretli bölgeden, top arabasından aldığı topla 

çapraz tenis servisi atışı yapar. Belirlenen hedef bölgeye (karşı saha 5numara) 

kurala uygun ve isabetli ilk atış sonrası aday diğer harekete geçecektir. Adayın 

yapacağı 5 denemede de isabet olmaz ise aday diğer harekete geçecektir. Her 

denemede tek bir top alınmasına izin verilecektir.  

8.  Bir önceki hareketi tamamlayan aday engeli arkasından geçerek fotoselden geçerek 

sınav parkurunu tamamlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BADMİNTON SINAVI 

 
 

1. Aday, tekniğe uygun olmak üzere 3 adet backhand (10 puan) ve 3 adet (10 

puan)  forehand servis atacaktır (Toplam 20 puan). 

 

2. Aday, badminton sahasında bulunan işaretli bölgeden, top sepetinden aldığı 

topla tekniğe uygun 2 adet Clear vuruş yapacaktır. Belirlenen hedef bölgeye ( 

Dip korta) düşen her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir.  

 

3. Aday, badminton sahasında bulunan işaretli bölgeden, top sepetinden aldığı 

topla tekniğe uygun 2 adet Drop vuruş yapacaktır. Belirlenen hedef bölgeye 

(Ön korta) düşen her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. 

 

4. Aday, badminton sahasında bulunan işaretli bölgeden, top sepetinden aldığı 

topla tekniğe uygun 2 adet Lop vuruş yapacaktır. Belirlenen hedef bölgeye (Dip 

korta) düşen her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. 

 

5. Aday, badminton sahasında bulunan işaretli bölgeden, top sepetinden aldığı 

topla tekniğe uygun 2 adet Smaç vuruş yapacaktır. Belirlenen hedef bölgeye 

(Orta ya da dip korta) düşen her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. 

NOT: Koordinasyon parkurları ile ilgili ölçümler yaklaşık ölçümler olup sınav komisyonu 

tarafından sınav öncesi değiştirilebilir. Sınav esnasında kasten yavaş davrananlar ve çok 

zaman kaybedenlerin testi hemen sonlandırılacaktır. 

 



YÜZME SINAVI  

 

Yüzme branş sınavı, kısa kulvar (yarı olimpik) yüzme havuzunda (25 m) 

yapılacaktır. Sınava girecek adaylar, sınava gelirken şort, mayo, terlik, bone ve havlularını 

beraberlerinde getireceklerdir.  

Yüzme branşında sınava girecek adaylar; 100 m serbest zorunlu olmak üzere iki 

teknikten sınava gireceklerdir. Seçmeli teknikler; 50 m kurbağalama, 50 m sırtüstü ve 50 m 

kelebektir. Ön kayıt esnasında tercih edecekleri 2. Teknik daha sonra değiştirilemez. 

Adaylar, yüzdükleri derecenin karşılığı olan puanı alacaklardır. Adayların sınava göğüs 

numarası sıralamasına göre alınacaktır. Sınav esnasında 2 kulvar aynı anda kullanılacaktır. 

Adaylar, depar taşına verilecek komutla çıkacaklardır. Sınav gözetmeninin vereceği 

“yerlerinize” komutuyla platform üzerinde çıkış pozisyonunu alacak ve çıkış sesiyle 

havuza atlayarak yüzeceklerdir. Çıkış sesinden önce çıkış yapan veya atlayan adaya bir 

çıkma hakkı daha verilecek, ancak ikinci çıkış hatası yaptığı zaman diskalifiye 

edilecektir. 

*FINA kurallarına uymayan sporcular diskalifiye edilecektir. 

 

BAYAN  ERKEK 

saniye PUAN saniye 

01.09,01-01.11,00 50 01.00,00-01.02,00 

01.11,01-01.13,00 48 01.02,01-01.04.00 

01.13,01-01.15,00 46 01.04,01-01.06.00 

01.15,01-01.17,00 44 01.06,01-01.08.00 

01.17,01-01.19,00 42 01.08,01-01.10.00 

01.19,01-01.21,00 40 01.10,01-01.12.00 

01.21,01-01.23,00 38 01.12,01-01.14.00 

01.23,01-01.25,00 36 01.14,01-01.16.00 

01.25,01-01.27,00 34 01.16,01-01.18.00 

01.27,01-01.29,00 32 01.18,01-01.20.00 

01.29,01-01.31,00 30 01.20,01-01.22.00 

01.31,01-01.33,00 20 01.22,01-01.24.00 

01.33,01-01.35,00 10 01.24,01-01.26.00 

01.35,00 0 01.26,01 

 

 

 

 



BAYAN  ERKEK 

Sırtüstü 

(Saniye) 

Kurbağalama 

(Saniye) 

Kelebek 

(Saniye) 

PUAN Sırtüstü 

(Saniye) 

Kurbağalama 

(Saniye) 

Kelebek 

(Saniye) 

38.20 45.00 43.00 50 35.00 42.00 40.00 

38.30 45.10 43.10 49 35.10 42.10 40.10 

38.40 45.20 43.20 48 35.20 42.20 40.20 

38.50 45.30 43.30 47 35.30 42.30 40.30 

38.60 45.40 43.40 46 35.40 42.40 40.40 

38.70 45.50 43.50 45 35.50 42.50 40.50 

38.80 45.60 43.60 44 35.60 42.60 40.60 

38.90 45.70 43.70 43 35.70 42.70 40.70 

39.00 45.80 43.80 42 35.80 42.80 40.80 

39.10 45.90 43.90 41 35.90 42.90 40.90 

39.20 46.00 44.00 40 36.00 43.00 41.00 

39.30 46.10 44.10 39 36.10 43.10 41.10 

39.40 46.20 44.20 38 36.20 43.20 41.20 

39.50 46.30 44.30 37 36.30 43.30 41.30 

39.60 46.40 44.40 36 36.40 43.40 41.40 

39.70 46.50 44.50 35 36.50 43.50 41.50 

39.80 46.60 44.60 34 36.60 43.60 41.60 

39.90 46.70 44.70 33 36.70 43.70 41.70 

40.00 46.80 44.80 32 36.80 43.80 41.80 

40.10 46.90 44.90 31 36.90 43.90 41.90 

40.20 47.00 45.00 30 37.00 44.00 42.00 

40.30 47.10 45.10 29 37.10 44.10 42.10 

40.40 47.20 45.20 28 37.20 44.20 42.20 

40.50 47.30 45.30 27 37.30 44.30 42.30 

40.60 47.40 45.40 26 37.40 44.40 42.40 

40.70 47.50 45.50 25 37.50 44.50 42.50 

40.80 47.60 45.60 24 37.60 44.60 42.60 

40.90 47.70 45.70 23 37.70 44.70 42.70 

41.00 47.80 45.80 22 37.80 44.80 42.80 

41.10 47.90 45.90 21 37.90 44.90 42.90 

41.20 48.00 46.00 20 38.00 45.00 43.00 

41.30 48.10 47.10 19 38.10 45.10 43.10 

41.40 48.20 47.20 18 38.20 45.20 43.20 

41.50 48.30 47.30 17 38.30 45.30 43.30 

41.60 48.40 47.40 16 38.40 45.40 43.40 

41.70 48.50 47.50 15 38.50 45.50 43.50 

41.80 48.60 47.60 14 38.60 45.60 43.60 

41.90 48.70 47.70 13 38.70 45.70 43.70 

42.00 48.80 47.80 12 38.80 45.80 43.80 

42.10 48.90 47.90 11 38.90 45.90 43.90 

42.20 49.00 48.00 10 39.00 46.00 44.00 

42.30 49.10 48.10 9 39.10 46.10 44.10 

42.40 49.20 48.20 8 39.20 46.20 44.20 

42.50 49.30 48.30 7 39.30 46.30 44.30 

42.60 49.40 48.40 6 39.40 46.40 44.40 

42.70 49.50 48.50 5 39.50 46.50 44.50 

42.80 49.60 48.60 4 39.60 46.60 44.60 

42.90 49.70 48.70 3 39.70 46.70 44.70 

43.00 49.80 48.80 2 39.80 46.80 44.80 

43.10 49.90 48.90 1 39.90 46.90 44.90 

43.20 50.00 49.00 0 40.00 47.00 45.00 



 


