T.C.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
VE

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

2019-2020 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

HAZİRAN 2019
ERZİNCAN

0

İçindekiler
Amaç ve Kapsam .......................................................................................1
Giriş Esasları ve Kontenjanları ...............................................................2
Sınava Müracaat Koşulları........................................................................3
Kayıt İçin Gerekli Belgeler ........................................................................4
Sınav Tarihleri ve Yeri ...............................................................................5
Bölüm Tercihleri .........................................................................................5
Sınavın Değerlendirilmesi .........................................................................5
Sınav Sonuçlarının İlanı ............................................................................8
Kesin Kayıtlar ............................................................................................9
Özel Yetenek Sınavının Uygulanması ....................................................10
Koordinasyon Parkuru ...........................................................................11
Engelli Adaylar Koordinasyon Testi ......................................................16

A. Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümüne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları
düzenler.

Kılavuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine ve Spor Yöneticiliği Bölümüne giriş
için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, kazanan adayların belirlenmesi, sınav
sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.
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B. Giriş Esasları ve Kontenjanları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü’ne ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olmak koşuluyla YKS-P, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte
değerlendirilerek öğrenci alınır. Bölüm kontenjan dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI

Kategori
Erkek
Kadın
Fair Play
1. Derece Şehit Yakını
Toplam

* BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kategori
Erkek
Kadın
Engelli Kadın
Engelli Erkek
Fair Play
1. Derece Şehit Yakını
Toplam

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
23
15
1
1
40
BESYO Spor Yöneticiliği
20
14
1
3
1
1
40

* BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kategori
Erkek
Kadın
Milli Sporcu
Fair Play
1. Derece Şehit Yakını
Toplam
Genel Toplam Kontenjan

Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
23
15
10
1
1
50
130
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C.

Sınava müracaat koşulları
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) 2019-YKS sınavı 1. oturumu TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türünden, milli sporcular
için en az 150, spor alan mezunları için en az 160, Fair–Play, 1. Derece şehit yakını ve
diğerler kontenjanlar için en az 180 puan almış olmak.
c) 2019 ÖSYS’de YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer
üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
d) 2018 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (Açık
Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar, 2019-YKS puanı
ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ortaöğretim başarı puanına uygulanacak
katsayılar yarıya düşürülecektir. 2017 ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen
adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik
yapılmayacaktır.
Adayların daha önce bir yükseköğretim kurumuna yerleşip yerleşmediği (özel yetenek
sınavı dâhil) kontrol edileceğinden adayların bu konuda çok dikkatli davranmaları
gerekmektedir.
e) Sınava girecek adayların resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporunu başvuru
belgelerine eklemeleri zorunludur. Kayıt sırasında bu raporu ibraz etmeyen adayların
kayıtları yapılmayacaktır.
f) Başvuru alanı özel olan adaylar (milli sporcu, fair play ve 1. derece şehit yakını) alanı ile
ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.
g) Engelli kontenjanından başvuracak adayların 2019 YKS 1. oturum TYT puan türlerinin
herhangi birisinden en az 100.00 puan almış olmaları ve engel durumlarını “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.
h) Adayların biyometrik fotoğraflarını online kayıt esnasında sisteme yüklemeleri, kesin kayıt
esnasında da bu fotoğrafları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
i) Özel yetenek sınavına müracaat eden adayların kayıt için gerekli belgelerinde herhangi bir
eksiklik olması halinde kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
j) Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek ve haklarında
yasal işlem yapılacaktır.
k) Özel yetenek sınavı: adayların tümünün katılacağı çeşitli istasyonlardan oluşan
koordinasyon parkuru şeklinde uygulanacaktır.
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D.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) 2019 –YKS sınav sonuç belgesi,
b) Ortaöğretim başarı puanının içinde bulunduğu TYT/AYT sonuç belgesi,
c) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport aslı ve fotokopisi,
d) 1 adet biyometrik fotoğraf (online sisteme yüklenen),
e) Resmi sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu,
f) Liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan mezun olduğu okuldan aldığı
diplomanın fotokopisi (okul ya da noter onaylı),
g) Herhangi bir liseden mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için “Mezun durumdadır”
ibaresi yazılı ve onaylı belge,
h) Spor alanı mezunları için 30.03.2012 tarihinden önce liseye kayıt yaptırdıklarını belirten
belge (okul onaylı),
i) Milli sporcu adaylar için ilgili resmi kurumdan alınmış onaylı standart millilik belgesinin
aslı (KKTC uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),
j) Fair play kontenjanı için başvuran adayların Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)
tarafından fair-play ödülü almış ya da aday gösterilmiş kişi ya da takım sporcusu
olduklarını belirten belge (Belge TMOK veya resmi makamlarca onaylanması
gerekmektedir),
k) 1. derecede şehit yakını kontenjanı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Şehit
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 1. derecede şehit yakını olduğunu
gösteren belge,
l) Engelli adayların; Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, MR (Mental
Retardasyon) ile “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB),
Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta
yer alan yaygın gelişimsel bozukluklargibi engel durumlarını belirten “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu” belgesi.
Önemli Not:
Adaylara ön kayıt sırasında kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı Aday Kimlik Belgesi
düzenlenecektir. Adaylar, aday kimlik belgesini ve fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) tüm sınav
boyunca yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Soğuk damgası bulunmayan, belirgin
olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya benzemeyen kimliklerle
gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
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E. Sınav Tarihleri ve Yeri
AÇIKLAMA

TARİH

Online Kayıt

05-27 Ağustos 2019

Kesin KayıtEvrak Teslimi

28-29 Ağustos 2019

Özel Yetenek
Sınavı Giriş
Listelerinin
İlanı
Özel Yetenek
Sınavı

30 Ağustos 2019

31 Ağustos 2019-...

SAAT

YER
http://ozelyetenek.ebyu.edu.tr

09:00-17.00

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosu
(Eğitim Fakültesi A3 Blok Zemin Kat)/
Yalnızbağ Kampüsü.
ozelyetenek.ebyu.edu.tr

09:00………

Rektörlük Spor Salonu

Önemli Not:
Adaylar T.C kimlik numarası sırasına göre sınava alınacaklardır. Sınav sırasını kaçıran
adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava girme haklarını kaybederler.
F.

Bölüm Tercihi
a) Adaylar;


BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü



BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü



Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Programlarından üçü için de tercihte bulunabilirler.

b) Adayların tercihleri ile ilgili sorumluluk tamamen kendilerine aittir.
c) Adaylar kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tercih değişikliği yapamazlar.

G. Sınavların Değerlendirilmesi
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve
Spor Yöneticiliği Bölümü öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılır.
a) Adaylar koordinasyon sınavından elde ettikleri ham puanlar yüzlük sistem puanına çevrilir
ve sıralanırlar.
b) Koordinasyon parkurunda kadın adaylar için 149.99 saniye, erkek adaylar için 129.99
saniye “Alt Limit” olarak belirlenmiştir. Bu alt limitlerin üzerinde bir sürede parkuru
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tamamlayan adaylar diskalifiye olurlar. (Erkek adaylarda 130 saniye ve üzeri, kadın
adaylarda ise 150 saniye ve üzeri sürelerde parkur derecesi yapanlar diskalifiye olacaktır).
c) Sınava giren tüm adayların yerleştirme puanı hesaplanabilmesi için koordinasyon sınavına
girmeleri ve alt limitler içerisinde bir derece elde etmiş olmaları gerekmektedir.
d) Parkurdan elde edilebilecek en iyi süre 100 puan olarak değerlendirilecektir.
Sınav Sonuçlarının Hesaplanması
Adayların yerleştirme puanları aşağıdaki gibi hesaplanır:
1. Yerleştirmeye esas olan puan,
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),
b) Ortaöğretim Başarı Puanı,
c) 2019- YKS Puanı (TYT-P) (YKS Puanlarının en yükseği).
2. 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 hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller
kullanılır.
Ortalama 

ÖYSP' lerin Toplamı
Aday Sayısı

ÖYSP' lerin Toplamının
Aday Sayısı
Aday Sayısı - 1

ÖYSP' lerin Kareleri Toplamı Standart Sapma 

Karesi

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart
Puanı hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.

ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP - SP)

 Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımı Ortalaması
 10 x 
ÖYSP Puan Dağılımı Standart Sapması



  50


Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
3- Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler
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için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır).
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b)

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin aday, Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Programı için genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa).
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Değerlendirme Esasları
1- Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
2- Fair play, milli sporcu, 1. derece şehit yakını ve engelli kontenjanlarına müracaat eden adaylar
kendi aralarında değerlendirilerek yerleşme puanlarına göre sıralanacaklardır.
3- Herhangi bir kontenjan boş kalması durumunda; yerleştirme puanlarına göre en yüksek puanlı
kadın adaylar kadın kontenjanına, erkek adaylar erkek kontenjanına YP puanına göre yerleştirilir.
4- Milli kontenjanlarında açık kaldığı takdirde bu kontenjanlara genel yedek listesinden en yüksek
puanlı adaylardan başlamak üzere yerleştirme yapılır.
5- 1. derece şehit yakını kontenjanları boş kaldığı takdirde bu kontenjanlara erkek yedek listesinden
yerleştirme puanına göre en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere yerleştirme yapılır.
6- Fair-Play kontenjanları boş kaldığı takdirde bu kontenjanlara erkek yedek listesinden yerleştirme
puanına göre en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere yerleştirme yapılır.
7- Engelli kontenjanlarında açık kaldığı takdirde bu kontenjanlara erkek kontenjanlar için erkek
yedek listesinden, kadın kontenjanlar için kadın yedek listesinden en yüksek puanlı adaylardan
başlamak üzere yerleştirme yapılır.
8- Fair play ve 1. Derece şehit yakını kontenjanlarında açık kaldığı takdirde bu kontenjanlar erkek
adaylar listesinden YP puanına göre yerleştirilir.
9- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarına asil olarak yerleştirilen adaylar Spor
Yöneticiliği yedek listesinde yer almayacaktır. Spor Yöneticiliği programına asil olarak
yerleştirilen adaylar öğretmenlik programlarının yedek listesinde yer alacaktır. Örneğin,
Spor Yöneticiliği asil listesinde yer alan aday; öğretmenliğin yedek listesinden kayıt yapması
durumunda Spor Yöneticiliği bölümü asil hakkını kaybetmiş olacaktır.
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Sınava İtiraz
Adaylar sınavlara yönelik itirazlarını, itiraz durumlarını belirten dilekçe ile Halk Bankası Erzincan
Şubesi Ana Hesabına (IBAN: TR82 0001 2009 3440 0006 0000 47) 250,00 TL yatırarak şahsen
sınav komisyonuna yapabilirler. Sınav parkurları son adayın sınavını tamamlamasından 30 dakika
sonra toplanacaktır. Bu süre dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz için yatırılan ücret
hiçbir şekilde iade edilmez.
Not: Sınav mesai saatleri dışına uzadığı takdirde, sınava itiraz ücreti ilgili bankanın internet
şubesi ya da ATM’lerine yatırılabilir. (Hesap No: 06 0000 47 ve Şube Kodu: 344 Erzincan
Ana şube hesabına)
H. Sınav Sonuçlarının İlanı
Sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasından duyurulacak olup, adayların
şahsına ayrıca bilgilendirme (sonuç duyurusu) yapılmayacaktır.
a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü–Spor
Yöneticiliği Bölümü ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Programları için alınacak öğrenci kontenjanları kadar asıl liste ve yedek liste sınav üst kurulu
tarafından ilan edilir.
b) Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması halinde YKS puanı yüksek olana
öncelik verilir.

H. Kesin Kayıtlar
a) Kazanan adayların kesin kayıtları kazanmış oldukları fakülte veya yüksekokul tarafından
aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
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ASİL LİSTEDEN KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Bölümü Asil
Kayıtları
Beden Eğitimi Ve
Spor Öğretmenliği
Bölümü Yedek
Kayıtları
Spor Yöneticiliği
Bölümü Asil
Kayıtları
Spor Yöneticiliği
Bölümü Yedek
Kayıtları
b)

09.09.2019
10.09.2019
Pazartesi-Salı

09:00-17:00

11.09.2019
Çarşamba

09:00-17:00

12.09.2019
Perşembe

09:00-17:00

13.09.2019
Cuma

09:00-17:00

Boş
kalan
kontenjanların
ilanı
10.09.2019 ve saat 18:00 sonra web
sayfamızdan ilan edilecektir.

Boş
kalan
kontenjanların
ilanı
12.09.2019 ve saat 18:00 sonra web
sayfamızdan ilan edilecektir.

Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti
kabul edilmez. Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları üniversite web sayfasından
(http://ebyu.edu.tr/tr/) duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

c)

Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen yapmaları
gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacak kayıtları dikkate
alınmayacaktır.

d)

Yedek adayların yerleştirilmesi aşağıdaki sıralama önceliğine göre yapılır;
• Yedek adaylar YP puanlarına göre yedek kontenjanından yerleştirme yapılır.
• Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya yedek aday bulunmadığı
durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre yerleşemeyen en yüksek puan alan
adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1.

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

mezuniyet belgesi (*)(**)
2.

6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf

3.

Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)

4. Tam teşekküllü hastanelerden alınmış üzerinde ‘Beden Eğitimi ve Spor Alanı ile ilgili
Bölümlerde öğrenim görmesinde sakınca yoktur’ ibaresi bulunan SAĞLIK KURULU RAPORU
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Not: Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan ‘Beden Eğitimi ve Spor
Alanı ile ilgili Bölümlerde öğrenim görmesinde sakınca yoktur’ ibaresi yazılı heyet raporu
için ek süre olarak 1 hafta izin verilecektir.
(*)İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.
(**)Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını
kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.
I. Özel Yetenek Sınavının Uygulanması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Kurulu tarafından ilan edilen
yer, tarih ve saatlerde yapılır.
Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde eğitim
almaya aday öğrencilerin, bu formasyonun alınmasında ve geliştirilmesinde gerekli olan temel
fiziksel yeteneklerin test edilmesini amaçlayan bir sıralama sınavıdır.
ÖNEMLİ UYARILAR:
* Kılavuzda sehven yazılmış ifadeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
* Kılavuzda hükmü bulunmayan durumlarda sınav komisyonunun alacağı kararlar geçerli
sayılır.

J. Koordinasyon Parkuru:
Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir. Otomasyon
sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı
anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir. Parkur mesafesi tahmini 28 metre gidiş, 31 metre
ara ve 22 metre dönüş olmak üzere toplam 81 metredir (Şekil 1). Koordinasyon testi 8 istasyondan
oluşur. Bu testte zamana karşı yarışan adaylara yalnızca bir hak verilir.
Bu testler:
1. Engel geçişi
2. Sağlık toplarının yerlerini değiştirme
3. Hentbol topu ile hedefe temel atış
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4. Kasada öne takla
5. Voleybol parmak pas
6. Futbol topu ile minyatür kaleye atış
7. Basketbol topu ile slalom
8. Cimnastik sırası üzerinden sıçrama

1- Engel Geçiş
Aday, 150 cm aralıklarla dizili olan 5 engelden alçak olanların üzerinden, yüksek olanların altından
(alçak olan 50 cm, yüksek olan 110 cm) geçiş yapar.
1. Aday geçiş yaptıktan sonra engel düşmüş ise engeli kaldırır ve diğer engel geçişinden devam
eder.
2. Aday geçiş yapamadan engeli düşürmüş ise engeli kaldırıp, daha sonra aynı engeli geçmesi
gerekir.
3. Engel geçişinin tam olarak yapılmaması (kısmi geçiş) durumunda aday geri çevrilir ve tekrar
aynı engelden geçiş yapması gerekir.
2- Sağlık Toplarının Yerlerini Değiştirme
Aday yerde siyah ve kırmızı renkle işaretli olan noktalar üzerinde 2 metre ara ile duran siyah ve
kırmızı renklerdeki toplardan önce siyah topu alarak kasaya koyar, ardından kırmızı topu kasaya
koyar. Sonra siyah topu kasadan alır ve siyah noktaya koyar, kırmızı topu kasadan alır ve kırmızı
noktaya koyar. Aday, topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar bulunması gereken
yerde olmadığı takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir.

3- Hentbol Topu İle Hedefe Temel Atış
Aday kasa içerisinde bulunan 10 adet hentbol topu ile hentbol temel atış tekniğine uygun olarak,
kasadan 1 metre uzaklıkta bulunan çizgiyi geçmemek kaydıyla 7 metre uzaklıkta bulunan hentbol
kalesinin sağ üst ve sol alt köşesindeki 60cm x 60cm ebatlarındaki kutulara atış yapar. Adayın ilk
atışı hangi hedefe (köşeye) uygulayacağı kendi tercihine bağlıdır. Ancak aday isabet olmaksızın
üst üste aynı köşeye atış uygulayamaz. İsabet kaydedene kadar (top çerçevenin içine girmeli)
atışlar ayrı köşelere uygulanmak zorundadır ( Örneğin, bir alt köşeye – bir üst köşeye ya da tam
tersine bir üst köşeye – bir alt köşeye). Herhangi bir köşeye isabetli bir atış yapan aday, isabet
kaydedemediği köşeye üst üste atış yapabilir. Aday her iki köşeye ( sağ üst – sol alt) 1’er geçerli
(çizgiyi geçmeden) ve isabetli atış yapana kadar 10 tane hentbol topunu kullanmak zorundadır. Her
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iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday geriye kalan topları kullanmadan bir
sonraki (4.) istasyona geçer. (Örneğin, ilk 5 atışında her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli
atış yapan aday, diğer 5 topu kullanmadan 4. istasyona geçer). İsabet kaydetmeden üst üste aynı
köşeye atış yapılması durumunda kasaya her hatalı atış için fazladan 1 top eklenecektir. Aday
eklenen bu topları da yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak atmak zorundadır. Aday
geçersiz atışlardan dolayı kasaya eklenen topları yukarıdaki kurallara uygun olarak kullanmadan 4.
istasyona geçemez. Aksi takdirde aday diskalifiye olur.
4- Kasada Öne Takla
Hentbol testini başarıyla geçen aday hentbol atış çizgisinden 5 m uzakta bulunan huninin etrafından
dönerek kızlar 70 cm (3 parça), erkekler ise 90 cm yüksekliğindeki (4 parça) uzun kasa üzerinden
öne takla yaparlar. Kurallara uygun olarak yapılan takla tamamen kasanın sonunda bitirilir (kasanın
yanlarından çıkış olamaz), yani hareket kasanın tam önünde tamamlanır. Adaylar ayrıca kasanın
önünde bulunan 90 cm genişliğindeki minderin üzerine çift ayak basarak hareketi tamamlamak
zorundadır. Adayların taklaya başlarken kasaya çarpması sonucu kasanın devrilmesi durumunda,
kasa aday tarafından düzeltildikten sonra takla tekrarlanacaktır. Aday takla esnasında kasanın
kenarından düşerse hareket tekrarlanacaktır. Takla sonunda adayın iki ayağı da sadece mindere
temas etmek zorundadır. Vücudunun herhangi bir yeri minder dışına temas ederse takla tekrarlanır.
Kurallara uygun yapılan takladan sonra bir sonraki istasyona geçer.
5- Voleybol Parmak Pas
Aday parmak pas prensibine uygun olarak fileden 3 m uzaklıkta ve 4 m uzunluktaki atış bölgesinin
atış yönüne göre sağ tarafından 1 m uzaklıkta bulunan kasadan aldığı topu başının üzerine
yükselterek filenin karşısındaki minderle belirlenmiş alanlara sırasıyla atış yapar. Aday parmak
pasla sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere atış yapar. Üç bölgeye de kurallara uygun isabet
sağlayan aday voleybol istasyonunu terk edebilir. İsabet sağlanamaması durumunda kasadaki 10
topun tamamını doğru teknikte ve sırayla kullanmak zorundadır. Adaylar atışlarını 1. bölge, 2.
Bölge ve 3. Bölge sırasına göre kullanacaktır. Aday kurallara uygun isabet sağladığı bölgeye artık
atış yapmayarak sıradaki bölgelere atış yapacaktır. Örneğin; 1. bölgeye isabetli atış yapılınca diğer
atışlar sadece 2. ve 3. bölgelere yine sırasıyla yapılacaktır. 1. bölgeye tekrar atış yapılmayacaktır.
Parmak pasıyla atışlar 1. bölgede fileden 1 m uzaklıkta ve 2 x 1 m ebatlarında, 2. bölgede fileden 3
m uzaklıkta ve 2 x 1 m ebatlarında ve 3. bölgede fileden 4 m uzaklıkta (dikey) ve 2 x 1 m
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ebatlarındaki minderler üzerine yapılacaktır. Erkekler için file yüksekliği 2,43 m kadınlar için 2,24
m ‘dir. Topun mindere en küçük teması isabetli atış olarak sayılır.
Not: Zaman kazanmak amacıyla yapılan prensip dışı parmak pas, fileyi geçmeyen toplar ve atış
alanı çizgisi dışında ya da çizgiye basarak yapılan alan ihlali durumunda atış geçersiz sayılır ve
kasaya eklenen toplar ile tekrar ettirilir.
6- Futbol Topu İle Minyatür Kaleye Atış
Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış çizgisine 1 m uzaklıktaki kasa içerisinde bulunan 6 adet
futbol topu ile 120 cm genişlik ve 80 cm yüksekliğindeki minyatür futbol kalesine ayakiçi, ayak
içüstü, ayakdışı veya ayaküstü vuruş tekniklerinden biriyle şut atmaya çalışır (ayak parmak ucu ve
ayakaltı gibi vuruşlar hatalı vuruş sayılır). Atış çizgisinin kaleye uzaklığı bayanlarda 5 m erkeklerde
ise 7 m’dir. Adaylar kaleye kurallara uygun iki isabetli şut atana kadar vuruşlara devam etmek (6
topuda kullanmak) zorundadır. Vuruşlar belirlenen atış çizgisinin gerisinden ve futbol topu yere
bırakıldıktan sonra yerle temas halindeki topa yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak
yapılmayan (vuruş teknikleri harici vuruş, atış çizgisini ihlal etme, yerle teması sağlanmayan veya
yerden yüksek durumdaki topla vuruş yapmak) her hatalı vuruş için kasaya dışarından top ilave
edilecektir. Belirlenen kurallara göre 2 isabet kaydeden veya 6 adet topu kullanan aday diğer
istasyona geçer.
7- Basketbol Topu İle Slalom
Aday istasyon başında bulunan kasadan aldığı basketbol topunu 1 metre aralıklarla dizilmiş 7 adet
slalom çubuğu arasından dribbling (basketbol oyun kurallarına uygun olarak top sürme) yapar.
Aday 1. engele gelmeden önce dribblinge başlamalıdır (1. engelden önce top yere en az 1 defa
vurulmalıdır). Bu andan itibaren top sürme hareketi başladığı için, aday topu çift ya da tek elle
tutamaz, taşıyamaz. Aksi takdirde hatalı top sürme meydana gelir ve aday, hatanın yapıldığı yerden
hareketi tekrar doğru olarak yapmak zorunda kalır. Aday her engel arasında topu 1 defa yere
vurarak top sürme hareketini yapar. Top sürme işlemi bittikten sonra aday, basketbol topunu
istasyon sonundaki kasanın içerisine bırakır ve sıçrama istasyonuna geçer. İstasyon sonunda
kasanın içerisine bırakılan top kasanın dışına çıktığı takdirde, aday diğer istasyona geçmeden önce
topu alarak kasanın içerisine bırakmalıdır. Basketbol topunu her engel arasında kurallara uygun
olarak yere vurmayan (dribbling yapmayan), engel atlayan veya engellerden birini düşüren aday
düşürmüş olduğu engeli tekrar yerine koyar, engel atladığı veya top sürme hatasını yaptığı noktadan
hareketine devam eder.
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8- Cimnastik Sırası Üzerinden Sıçrama
Yerden yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm olan jimnastik sırası üzerinden Erkek adaylar sağa ve
sola çift ayakla 5'er defa toplam 10 sıçrama, kadın adaylar 3’er defa toplam 6 sıçrama yapar.
Sıçrama tekniğini uygulanırken aday; sıçrama tahtası üzerinden iki ayağını yerden keserek diğer
tarafa çift ayakla düşüş yapmalıdır. Tek ayakla tahtanın karşısına yapılan geçişler sıçrama olarak
değerlendirilmeyecektir. Aday eksik veya hatalı sıçrama yapması durumunda ikaz edilecektir.
İkaza uymadan parkura devam ederek fotoseli durduran aday diskalifiye olur.
Sıçrama istasyonunu başarıyla tamamlayan aday fotoselden geçerek sınavını tamamlar.
ÖNEMLİ UYARI
Uygulama sınavlarında;
• İstasyon atlayan,
• Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan,
• İstasyonları doğru bir şekilde tamamlamadan fotoselden geçerek zamanı durduran,
• Uyarılara rağmen kendi bildiğini yapmaya çalışan, sınav düzenini bozan, görevlilere hakaret eden
adaylar komisyon tarafından diskalifiye edilir.
Koordinasyon sınavında branşların gerektirdiği teknik özelliklerin uygulamasında yüksek
derecede hassasiyet gösterilecektir. Hareketleri uygun teknikte yapmayan aday ilgili
istasyonda doğru teknikle yapana kadar tekrar edecektir.
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K. Engelli Adaylar Koordinasyon Testi
Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir.
Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen derece
ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir. Parkur mesafesi
tahmini 28 metre gidiş, 31 metre ara ve 22 metre dönüş olmak üzere toplam 81 metredir
(Şekil 1). Koordinasyon testi 8 istasyondan oluşur. Bu testte zamana karşı yarışan adaylara
yalnızca bir hak verilir.
Testler:
1. Engel geçişi
2. Sağlık toplarının yerlerini değiştirme
3. Hentbol topu ile hedefe temel atış
4. Kasada öne takla
5. Voleybol parmak pas
6. Futbol topu ile minyatür kaleye atış
7. Basketbol topu ile slalom
8. Cimnastik sırası üzerinden sıçrama
1- Engel Geçiş
Aday, 150 cm aralıklarla dizili olan 5 engelden alçak olanların üzerinden, yüksek olanların
altından (alçak olan 50 cm, yüksek olan 110 cm) geçiş yapar.
1. Aday geçiş yaptıktan sonra engel düşmüş ise engeli kaldırır ve diğer engel geçişinden
devam eder.
2. Aday geçiş yapamadan engeli düşürmüş ise engeli kaldırıp, daha sonra aynı engeli
geçmesi gerekir.
3. Engel geçişinin tam olarak yapılmaması (kısmi geçiş) durumunda aday geri çevrilir ve
tekrar aynı engelden geçiş yapması gerekir.
2- Sağlık Toplarının Yerlerini Değiştirme
Aday yerde siyah ve kırmızı renkle işaretli olan noktalar üzerinde 2 metre ara ile duran siyah ve
kırmızı renklerdeki toplardan önce siyah topu alarak kasaya koyar, ardından kırmızı topu
kasaya koyar. Sonra siyah topu kasadan alır ve siyah noktaya koyar, kırmızı topu kasadan alır
ve kırmızı noktaya koyar. Aday, topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar
bulunması gereken yerde olmadığı takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir.
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3- Hentbol Topu İle Hedefe Temel Atış
Aday kasa içerisinde bulunan 10 adet hentbol topu ile hentbol temel atış tekniğine uygun
olarak, kasadan 1 metre uzaklıkta bulunan çizgiyi geçmemek kaydıyla 5 metre uzaklıkta
bulunan hentbol kalesinin sağ üst ve sol alt köşesindeki 60cm x 60cm ebatlarındaki kutulara
atış yapar. Adayın ilk atışı hangi hedefe (köşeye) uygulayacağı kendi tercihine bağlıdır.
Ancak aday isabet olmaksızın üst üste aynı köşeye atış uygulayamaz. İsabet kaydedene
kadar (top çerçevenin içine girmeli) atışlar ayrı köşelere uygulanmak zorundadır (Örneğin, bir
alt köşeye – bir üst köşeye ya da tam tersine bir üst köşeye – bir alt köşeye). Herhangi bir
köşeye isabetli bir atış yapan aday, isabet kaydedemediği köşeye üst üste atış yapabilir. Aday
her iki köşeye ( sağ üst – sol alt) 1’er geçerli (çizgiyi geçmeden) ve isabetli atış yapana kadar
10 tane hentbol topunu kullanmak zorundadır. Her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli
atış yapan aday geriye kalan topları kullanmadan bir sonraki (4.) istasyona geçer. (Örneğin,
ilk 5 atışında her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday, diğer 5 topu
kullanmadan 4. istasyona geçer). İsabet kaydetmeden üst üste aynı köşeye atış yapılması
durumunda kasaya her hatalı atış için fazladan 1 top eklenecektir. Aday eklenen bu topları da
yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak atmak zorundadır. Aday geçersiz atışlardan
dolayı kasaya eklenen topları yukarıdaki kurallara uygun olarak kullanmadan 4. istasyona
geçemez. Aksi takdirde aday diskalifiye olur.
4- Kasada Öne Takla
Hentbol testini başarıyla geçen engelli adaylar hentbol atış çizgisinden 5 m uzakta bulunan
huninin etrafından dönerek tek parça kasa üzerinden öne takla yaparlar. Kurallara uygun
olarak yapılan takla tamamen kasanın sonunda bitirilir (kasanın yanlarından çıkış olamaz),
yani hareket kasanın tam önünde tamamlanır. Adaylar ayrıca kasanın önünde buluna 90 cm
genişliğindeki minderin üzerine çift ayak basarak hareketi tamamlamak zorundadır.
Aday takla esnasında kasanın kenarından düşerse hareket tekrarlanacaktır. Kurallara uygun
yapılan takladan sonra bir sonraki istasyona geçer.
5- Voleybol Parmak Pas
Aday parmak pas prensibine uygun olarak fileden 3 m uzaklıkta ve 4 m uzunluktaki atış
bölgesinin atış yönüne göre sağ tarafından 1 m uzaklıkta bulunan kasadan aldığı topu başının
üzerine yükselterek filenin karşısındaki minderle belirlenmiş alanlara sırasıyla atış yapar.

17

Aday parmak pasla sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere atış yapar. Üç bölgeye de
kurallara uygun isabet sağlayan aday voleybol istasyonunu terk edebilir. İsabet
sağlanamaması durumunda kasadaki 10 topun tamamını doğru teknikte ve sırayla kullanmak
zorundadır. Adaylar atışlarını 1. bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge sırasına göre kullanacaktır. Aday
kurallara uygun isabet sağladığı bölgeye artık atış yapmayarak sıradaki bölgelere atış
yapacaktır. Örneğin; 1. bölgeye isabetli atış yapılınca diğer atışlar sadece 2. ve 3. bölgelere
yine sırasıyla yapılacaktır. 1. bölgeye tekrar atış yapılmayacaktır. Parmak pasıyla atışlar 1.
bölgede fileden 1 m uzaklıkta ve 2 x 1 m ebatlarında, 2. bölgede fileden 3 m uzaklıkta ve 2 x
1 m ebatlarında ve 3. bölgede fileden 4 m uzaklıkta (dikey) ve 2 x 1 m ebatlarındaki minderler
üzerine yapılacaktır. Erkekler için file yüksekliği 2,43 m kadınlar için 2,24 m ‘dir. Topun
mindere en küçük teması isabetli atış olarak sayılır.
Not: Zaman kazanmak amacıyla yapılan prensip dışı parmak pas, fileyi geçmeyen toplar ve
atış alanı çizgisi dışında ya da çizgiye basarak yapılan alan ihlali durumunda atış geçersiz
sayılır ve kasaya eklenen toplar ile tekrar ettirilir.
6- Futbol Topu ile Minyatür Kaleye Atış
Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış çizgisine 1 m uzaklıktaki kasa içerisinde bulunan 6
adet futbol topu ile 120 cm genişlik ve 80 cm yüksekliğindeki minyatür futbol kalesine
istediği herhangi bir ayak ile isabetli şut atmaya çalışır. Atış çizgisinin kaleye uzaklığı
bayanlarda 5 m erkeklerde ise 7 m’dir. Adaylar kaleye kurallara uygun iki isabetli şut atana
kadar vuruşlara devam etmek (6 topuda kullanmak) zorundadır. Vuruşlar belirlenen atış
çizgisinin gerisinden ve futbol topu yere bırakıldıktan sonra yerle temas halindeki topa
yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal etme, yerle
teması sağlanmayan veya yerden yüksek durumdaki topla vuruş yapmak) her hatalı vuruş için
kasaya dışarından top ilave edilecektir. Belirlenen kurallara göre 2 isabet kaydeden veya 6
adet topu kullanan aday diğer istasyona geçer.
7- Basketbol Topu ile Slalom
Aday istasyon başında bulunan kasadan aldığı basketbol topunu 1 metre aralıklarla dizilmiş 7
adet slalom çubuğu arasından dribbling (basketbol oyun kurallarına uygun olarak top sürme)
yapar. Aday 1. engele gelmeden önce dribblinge başlamalıdır (1. engelden önce top yere en az
1 defa vurulmalıdır). Bu andan itibaren top sürme hareketi başladığı için, aday topu çift ya da
tek elle tutamaz, taşıyamaz. Aksi takdirde hatalı top sürme meydana gelir ve aday, hatanın
yapıldığı yerden hareketi tekrar doğru olarak yapmak zorunda kalır. Aday her engel arasında
18

topu 1 defa yere vurarak top sürme hareketini yapar. Top sürme işlemi bittikten sonra aday,
basketbol topunu istasyon sonundaki kasanın içerisine bırakır ve sıçrama istasyonuna geçer.
İstasyon sonunda kasanın içerisine bırakılan top kasanın dışına çıktığı takdirde, aday diğer
istasyona geçmeden önce topu alarak kasanın içerisine bırakmalıdır. Basketbol topunu her
engel arasında kurallara uygun olarak yere vurmayan (dribbling yapmayan), engel atlayan
veya engellerden birini düşüren aday düşürmüş olduğu engeli tekrar yerine koyar, engel
atladığı veya top sürme hatasını yaptığı noktadan hareketine devam eder.
8- Cimnastik Sırası Üzerinden Sıçrama
Yerden yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm olan jimnastik sırası üzerinden adaylar sağa ve
sola çift ayakla 3'er defa toplam 6 sıçrama yapar. Sıçramayı eksik ya da hatalı yapan aday
doğru teknik ve sayıda yapana kadar tekrar eder. Eksik veya hatalı sıçrama yapmasına ve
uyarılmasına rağmen parkura devam ederek fotoseli durduran aday diskalifiye olur.
Sıçrama istasyonunu başarıyla tamamlayan aday fotoselden geçerek sınavını tamamlar.
Engelli adayların; kendileri için hazırlanmış parkurdan puan alabilmeleri için diğer adaylar
gibi koordinasyon alt limit sürelerinde parkuru tamamlamaları gerekmektedir.
ÖNEMLİ UYARI
Uygulama sınavlarında;
• İstasyon atlayan,
• İstasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan,
• Kendi yaptığı hatadan dolayı fotoselden geçmeyen ve zamanı durduramayan adaylar
diskalifiye edilir.
Koordinasyon sınavında branşların gerektirdiği teknik özelliklerin uygulamasında
yüksek derecede hassasiyet gösterilecektir. Hareketleri uygun teknikte yapmayan aday
ilgili istasyonda doğru teknikle yapana kadar tekrar edecektir.
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