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Günümüzde ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen derecelerin saniyelerle, santimetrelerle 
veya çok ufak puanlamalarla ortaya çıkıyor olması, beden eğitimi ve spora bilimsel bir yaklaşımla 
bakılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Zira bilimsel ölçütlerin temel oluşturmadığı sportif başarılar 
çok kısa süreli olmakta ve istikrardan uzak bir görünüm arz etmektedir. 
 
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; bilimsel değerlere göre yetiştirilmiş 
nitelikli öğretmenlerle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel anlamda 
sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini, spor bilincinin topluma yayılmasını, ülkelerin vizyonunda çok önemli 
bir reklam aracı haline gelen sportif başarıların sürekli olmasını ayrıca millî, ahlaki, manevî ve kültürel 
değerlerini bilen, vatanını ve milletini seven ve koruyan bireylerin topluma kazandırılmasını öncelikli 
amaçları arasında kabul etmiştir.  
 
Bu sebeple uzmanlarımız tarafından zamansal ve sayısal değerlere göre hazırlanmış, herkesin eşit 
şartlarda yarışabileceği ve tek değerlendirme ölçütünün sizlerin sportif yeterliliği olacağı bir sınav 
sistemi oluşturuldu.  
 
Bu vesileyle tüm adaylara başarılar diliyor, kazanacak adayları şimdiden tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyorum. 
 
 
 
 
        Prof. Dr. Seyit AYDIN 
              REKTÖR 
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Sayın Adaylar… 
 
1993 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 2006 yılından bu yana Kastamonu Üniversitesi 
adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden yüksekokulumuz, sayısız mezunları, sportif ve 
akademik başarıları ile Türk spor hayatında önemli bir yere sahiptir. 
 
2010 yılı itibariyle Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri açılmış ve 2013-2014 Eğitim-
Öğretim yılında I. ve II. Öğretim programlarına öğrenci alınmıştır. 2013 yılı itibariyle Rekreasyon 
Bölümü açılmış olup henüz öğrenci alınımına geçilmemiştir. 
 
Kurulduğu günden bugüne kadar daima istikrarlı bir eğitimle yetişmiş, alanına hakim, Atatürkçü, 
milliyetçi, vatansever, dinamik, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi ilke edinmiş olan 
yüksekokulumuz, deneyimli ve uzman akademik personelinde desteğiyle hem sportif faaliyetlerdeki 
başarılarıyla hem de mezun ettiği öğrencilerinin alandaki başarılarıyla göz doldurur hale gelmiştir.  
 
Sizlerinde aramıza katılmasıyla başarılarımızın katlanarak devam edeceği inancını taşımaktayım. 
Ancak gerek sınavlardaki başarınızın artması, gerekse hak ve yükümlülüklerinizi bilmeniz açısından, 
kılavuz niteliğinde düzenlenen bu kitapçığın dikkatli bir şekilde okunması büyük önem arz etmektedir. 
 
Objektif kriterlere dayalı olarak hazırlanan ve sportif yeterliliklerin test edileceği bu sınav sistemiyle 
aramıza katılacak olan arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor; tüm adaylara başarılar diliyorum. 
 
 
 

Doç. Dr. Bilgehan BAYDİL 
            Müdür 
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A. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA BİLGİ 
 

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3837 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi’nin 
bir birimi olarak kurulmuş ve 1993 - 1994 Eğitim - Öğretim yılında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü” olarak eğitime başlamıştır. İlk mezunlarını 1996 – 1997 Eğitim - Öğretim yılında vermiştir. 
2006 yılında Kastamonu Üniversitesi’nin kurulmasıyla Gazi Üniversitesi’nden ayrılmıştır.   
2010 yılında “Antrenörlük Eğitimi” ve “Spor Yöneticiliği”; 2013 yılında da Rekreasyon Bölümleri 
açılmıştır. 2012 - 2013 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 
de öğrenci alınmaya başlanmıştır. 
 

2018 - 2019 Eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 80, Antrenörlük 
Eğitimi 1. ve 2. Öğretim Bölümlerine 50+40 = 90, Spor Yöneticiliği 1. ve 2. Öğretim Bölümlerine 50+50 
= 100 olmak üzere toplam 270 öğrenci alınacaktır. 
 

Misyon 
Yüksekokulumuzun amacı spor alanında yetişmiş nitelikli “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri”,  
“Antrenörler” ve “Spor Yöneticileri”  yetiştirmektir. 
 

Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, spor 
yöneticiliği ve üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilecektir. 
 

Yüksekokulumuz öğrencileri eğitimleri süresince kendi branşlarında ulusal ve uluslararası takımlarda 
aktif spor yaşantılarını sürdürürken; Kastamonu ilinde hakemlik, çeşitli kulüp ve okullarda antrenörlük 
yaparak beden eğitimi ve spor eğitimine uygulamalı olarak katılmaktadırlar. Kuruluşumuzdan bu yana 
mezun olan öğrencilerimizin birçoğu çeşitli illerde başarılı bir şekilde beden eğitimi ve spor öğretmeni, 
antrenör, spor uzmanı ve akademik personel olarak görev yapmaktadır. 
 

Bölümler 
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı, ülkemizin spor alanında ihtiyaç duyulan 
nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul 
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, diğer orta dereceli okullar ve 
üniversitelerde, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif 
aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan 
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.  
Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve 
uygulamalara yer verilir. 
 

Antrenörlük Eğitimi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan eğitimcileri yetiştirmektir. Bölüm 
mezunları, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. 
Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesinde ve 
organizasyonlarda görev alabilirler.  
Programda hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor 
bilimlerindeki teorik derslere ve uygulamalara yer verilir 
 

Spor Yöneticiliği 
Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticiler yetiştirmektir. Mezunlar, 
Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet 
birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeylerde yönetici olarak, özel spor 
salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan 
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu 
kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif 
faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev 
alabileceklerdir.  
Programda spor işletmeciliği, yönetim ve organizasyon, spor hukuku, iletişim, pazarlama ve 
uygulamalı alan ders ve konularına yer verilir.  
 

Formasyon eğitimi alınması veya bölümler arası yatay geçiş gibi imkânların kullanılması 
durumunda adayların diğer bölümlere tanınan diploma imkânlarından faydalanması 
mümkündür. 
 
 
 



 

7 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 
 

Fiziki Şartlar 
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası içerisinde, modern yapıda bir idari 
personel bölümü, öğretim elemanları için odalar, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel 
çalışmalar için egzersiz fizyolojisi/performans laboratuvarı, boş zaman değerlendirme alanları, sauna, 
ağırlık salonu, squash salonu, dans salonu, cimnastik salonu, güreş, judo, taekwondo ve boks 
salonları gibi birimler bulunmaktadır.  
Emin Baydil Spor Tesisleri 
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi içerisinde bulunan Emin Baydil Spor Tesisleri’nde bir 
adet suni çim futbol sahası ve tartan atletizm pistinin yapımı 2015 yılında tamamlanmıştır. 
Uluslararası Futbol ve Atletizm Federasyonları onaylı olan bu tesis gece ışıklandırma düzeneğine ve 
tek taraflı tribüne sahiptir.  
Levent Semizer Spor Salonu 
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi ’nde bulunan spor salonu, tüm salon sporlarının 
yapılmasına olanak tanıyan yapısal özelliklere sahiptir. Ayrıca bu spor salonunun içerisinde; sauna, 
ağırlık salonu, masaj salonu, tek taraflı tribün, soyunma odaları, duş ve tuvaletler bulunmaktadır.  
Yüksekokulumuzun karşısında bulunan çadır salon 2015 yılında tamamlanmış, çok amaçlı olarak 
eğitim faaliyetlerinde kullanıma açılmıştır.  
Aynı zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor salonları, futbol sahaları, atletizm 
pisti, yüzme havuzu ve Ilgaz Dağı Kayak Pisti gerekli dersler için kullanılmaktadır. 

B. ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 
 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1: Amaç; 
Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ön kayıt ve özel yetenek 
sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

Madde 2: Kapsam; 
Bu yönerge Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, 
değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili 
hükümleri kapsar. 

2. TANIMLAR 

Madde 3: Tanımlar; 
Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 
Rektörlük T.C. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınav Üst Kurulu 
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürlüğü’nce belirlenen kurul 

ÖYS (Özel Yetenek Sınavı) 

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nun Özel Yetenek Sınavı’ndan oluşan giriş 
sınavı 

AÖBP Adayın ağırlıklı orta öğretim başarı puanı 
YKS 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
TYT Temel Yeterlilik Testi 
ÖYSP Özel yetenek sınav puanı 
ÖYSP-SP ÖYSP standart puanı 
YP (Yerleştirme puanı) Yerleştirmeye esas olacak puan 

3. SINAV KURULLARI 
Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir. 

SINAV ÜST KURULU 

Madde 4: Sınav üst kurulu; 
Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulu sınavdan önce Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürlüğü’nce belirlenir. Sınav Üst Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

 Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirler. 

 Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve teminini sağlar. 

 Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurulları oluşturur ve görevlendirir. 
İhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. 
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SINAV YÜRÜTME KURULU 

Madde 5: Sınav yürütme kurulu; 
 Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yönetim kurulu, özel yetenek 

sınavlarında yürütme kurulu olarak görev yapar. Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri şunlardır: 

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

 Adayların özel yetenek giriş sınav programını, girecekleri yer ve zamanı belirler. 

 Sınav gözetmenleri ve jürilerini oluşturur. 

 Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya yetkilidir. 
Gerekli gördüğünde sınav jürilerinin belirlenmesinde yetkilidir. 

İTİRAZ KURULU 

Madde 6: İtiraz kurulu; 
 İtiraz Kurulu Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce belirlenir. 

 Kurulun görevleri sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Jüri kararları hariç, 
sınavla ilgili her türlü itirazlar Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın TR7100 
0100 0151 4665 6227 5288 IBAN No’lu hesabına 200 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav İtiraz 
Kurulu Sekreterliğine yapılacaktır. Aday itirazını sınava girdiği gün yapmak zorundadır. 

 İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 
DESTEK HİZMETLERİ 

Madde 7: Destek hizmetleri; 
Sınavların yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti; 

 Genel Sekreterlik,  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,  

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,  

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,  

 Basın ve Halkla İlişkiler Birimince sağlanır. 

4. YÜRÜRLÜK 

Madde 8: Yürürlük; 
Bu yönergenin yürürlüğe girmesinde; 

 Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer. 

 Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından 
yürütülür. 

 Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu yetkilidir. 
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5. GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR 

Madde 9: Yüksekokul bölüm kontenjanları; 
 Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için ilan edilen kontenjanlarla sınırlı 
olarak, 2018 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu’nun Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına 
uygun olarak yapılan değerlendirmeye göre öğrenci alınır.  

 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü’ne 25 Bayan - 38 Erkek ve 17 milli sporcu olmak üzere toplam 80 öğrenci, Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü 1. Öğretim Programına 18 Bayan - 25 Erkek ve 7 milli sporcu, 2. Öğretim 
Programına 13 Bayan - 20 Erkek ve 7 milli sporcu olmak üzere 50+40=90 öğrenci, Spor 
Yöneticiliği Bölümü 1. Öğretim ve 2. Öğretim Programlarına ise ayrı ayrı 18 Bayan - 25 Erkek ve 5’er 
milli sporcu olmak üzere 50+50=100 öğrenci alınacaktır. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü için 30 kişilik, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 1. ve 2. Öğretim 
programları için ayrı ayrı 14’er kişilik yabancı uyruklu kontenjanımız vardır. 
 

Tablo 1. Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanacak Öğrenci Sayıları 
 

BÖLÜM ve PROGRAMLAR BAYAN ERKEK MİLLİ 
YABANCI 
UYRUKLU 

TOPLAM 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 21+4* 34+4* 17 30 110 

Antrenörlük Eğitimi 
1. Öğretim Prg. 16+2* 22+3* 7 14 64 

2. Öğretim Prg. 11+2* 18+2* 7 14 54 

Spor Yöneticiliği 
1. Öğretim Prg. 16+2* 22+3* 5 14 64 

2. Öğretim Prg. 16+2* 22+3* 5 14 64 

* Bu branşlardaki +… ile ifade edilen kontenjanlar engelliler için kullanılacaktır.  

Madde 10: Asgari TYT puanları; 
Ön kayıt başvurusunda bulunacak adaylar için geçerli olmak üzere;  
 

 2018 yılında YKS’ye girmiş TYT puanı (ham puan) en az 200.000 olan tüm lise mezunları 

K.Ü. BESYO bölümlerine Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurusunda bulunabileceklerdir. 

Milli sporcularda ve spor lisesi mezunlarında asgari TYT puanının (ham puan) 150.000, engelli 

adaylarda ise asgari TYT puanının (ham puan) 100 olması yeterlidir. 

Madde 11: Sınav aşamaları; 
 Sınavlar iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama sonunda Tablo 2’de belirtilen kontenjan sayısı 

kadar aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.  

 Adayların ikinci aşama sınavlarına katılabilmesi için; Tablo 2’de belirtilen spor dalı 
kontenjanlarından herhangi birinin içinde yer almaları gerekmektedir.  

 

Tablo 2. İkinci Aşamaya Katılacak Aday Sayıları 
 

Sıra SPOR DALI 
 

Bayan Erkek Toplam 

1 BADMİNTON 15 15 30 

2 BASKETBOL 30 50 80 

3 FUTBOL 20+2* 60+3* 80+5* 

4 HENTBOL 40+3* 40+2* 80+5* 

5 VOLEYBOL 40 40 80 

6 YÜZME 10 10 20 

7 DİĞER SPORLAR 80 100 180 

TOPLAM 240 320 560 

 

Not 1: Milli sporcular Tablo 3’ten alacakları puanlarla, bu tablodaki kontenjanlar haricinde 2. aşamaya 
direkt katılacaklardır. 
* Bu branşlardaki +… ile ifade edilen kontenjanlar kaleciler için kullanılacaktır. 
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Madde 12:Milli ve Engelli Sporcular; 
 Milli sporcular Tablo 3’te belirtilen spor dallarından müracaat edebileceklerdir. Bu adaylar sadece II. 

Aşama testlerine katılacaklardır. 

 Milli sporcu kontenjanı için adayların belgeleri değerlendirilirken son 5 yıl dikkate alınacaktır 
(01.01.2013 tarihinden sonra). Daha önce milli olmuş adaylar milli sporcu kontenjanına dahil 
edilmeyecektir.  

 Milli sporcu kontenjanına müracaat edecek aday diğer kontenjanlardan herhangi birine başvuru 
yapamayacaktır. Bu adaylar bölümlere yerleştirilirken cinsiyet ayrımına bakmadan öncelikli olarak 
millilikteki yedeklik haklarını kullanacak, hala yerleşememeleri durumunda cinsiyetlerine göre diğer 
adaylarla sıralamaya sokulacaklardır 

 Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar Tablo 3’te belirtilen puana göre sıralanarak 2. 
Aşama sınavlarına direkt olarak katılacaklardır. C sınıfı milli sporcular en az 2 (iki) defa milli 
olduklarını belgelemek zorundadırlar. C sınıfı 1 defa milli olan sporcular başvuru yapamaz. 

 Milli sporcu kontenjanına göre herhangi bir bölüme yerleşememiş olan milli sporculardan Tablo 3’e 
göre en yüksek puanı alan ilk 50 milli aday 2. aşamaya geçen diğer adaylarla birlikte sıralamaya 
sokulacaktır.  

 Millilik kontenjanının dolmaması durumunda, sınav yürütme kurulu kararıyla öğretmenlik bölümünde 
bu kontenjan (17 Aday) 9 erkek ve 8 bayan; antrenörlük eğitimi bölümünde 1. ve 2. Öğretim için (7 
Aday) ayrı ayrı 4’er erkek ve 3’er bayan, spor yöneticiliği bölümünde de 1. ve 2. Öğretim için (5 
Aday) ayrı ayrı 3’er erkek ve 2’şer bayan olarak kabul edilebilir ve kalan kontenjan için yedek 
kayıtlarda bu esasa göre işlem yapılabilir. 

 Engelli kontenjanına (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 
“yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 
sendromu, dezintegratif bozuklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk) 
durumlarını “engelli sağlık raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanı 100 ve üzeri 
olan adaylar başvurabileceklerdir. Bu tip sporcular için sınav yürütme kurulu kararıyla diğer 
adayların sınavlarını takiben engellilik durumlarına göre kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek 
sınavı uygulanacaktır. Engelli kontenjanının dolmaması durumunda, ilgili kontenjan, öncelik engelli 
adaylara verilecek şekilde sınav yürütme kurulu kararıyla yedekler tarafından doldurulabilir. 
Engelli adaylar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun 11.09.2017 tarihli kararına aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz. 
http://yok.gov.tr/web/guest/duyuru-detay/-/asset_publisher/MIMLny7g5Y3A/content/engelli-
ogrencilere-yok-ten-mujde-11-09-2017- 

Tablo 3. İkinci Aşamaya Katılacak Milli Sporcular İçin Spor Dalları ve Puan Tablosu 

SPOR DALI 
A SINIFI MİLLİ 

SPORCU 
B SINIFI MİLLİ SPORCU C SINIFI MİLLİ SPORCU 

 İlk Üç Derece Katılım İlk Üç Derece Katılım İlk Üç Derece 
Katılım 

(4 Kez ve üzeri) 
Katılım 
(3 Kez) 

Katılım 
(2 Kez) 

ATLETİZM 100 95 100 95 90 80 75 70 

BİSİKLET 100 95 100 95 90 80 75 70 

CİMNASTİK 100 95 100 95 90 80 75 70 

ESKRİM 100 95 100 95 90 80 75 70 

HALTER 100 95 100 95 90 80 75 70 

KAYAK 100 95 100 95 90 80 75 70 

KIZAK 100 95 100 95 90 80 75 70 

OKÇULUK 100 95 100 95 90 80 75 70 

YÜZME 100 95 100 95 90 80 75 70 

BADMİNTON 100 95 100 95 90 80 75 70 

GÜREŞ 100 95 100 95 90 80 75 70 

JUDO 100 95 100 95 90 80 75 70 

KARETE 100 95 100 95 90 80 75 70 

MASA TENİSİ 100 95 100 95 90 80 75 70 

ORYANTRİNG 100 95 100 95 90 80 75 70 

TAEKWONDO 100 95 100 95 90 80 75 70 

TENİS 100 95 100 95 90 80 75 70 

HENTBOL 100 100 100 100 95 90 85 80 

VOLEYBOL 100 100 100 100 95 90 85 80 

BASKETBOL 100 100 100 100 95 90 85 80 

FUTBOL 100 100 100 100 95 90 85 80 

http://yok.gov.tr/web/guest/duyuru-detay/-/asset_publisher/MIMLny7g5Y3A/content/engelli-ogrencilere-yok-ten-mujde-11-09-2017-
http://yok.gov.tr/web/guest/duyuru-detay/-/asset_publisher/MIMLny7g5Y3A/content/engelli-ogrencilere-yok-ten-mujde-11-09-2017-
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Not 1: İlgili federasyon bünyesinde alt dalda (Plaj Futbolu, Kros vb.) milli olan sporcu ilgili dalın milli 
sporcusu olarak kabul edileceklerdir. Ancak tablo dışındaki dallarda milli olanlar ve son 5 yıldan daha 
önce milli olanlar millilik statüsünde değerlendirilmeyecektir.  

Not 2: Özerk federasyonlar tarafından verilmiş en az federasyon başkanı, başkan yardımcısı, genel 
sekreter veya genel sekreter yardımcısı tarafından onaylanmış resmi millilik belgeleri Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik usullerince 
değerlendirilecek ve derecelendirilecektir. 

Madde 13: Diğer sporlar; 
 Diğer sporlar adı altında verilen kontenjan sayıları sadece Tablo 4’teki branşlar için geçerlidir.  

 Bu kontenjanlara başvuru yapan adaylar, diğer kontenjanlardan herhangi birine başvuru 
yapamayacaklardır.  

 Adayların spor geçmişlerine göre yapılacak olan değerlendirmede kullanılacak puanlama Tablo 5’te 
verilmiştir.  

 Sadece Tablo 4’teki branşların kendi federasyonlarınca yapılan faaliyetlerde elde edilen dereceler 
geçerlidir. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu veya Türkiye Okul Sporları Federasyonu 
tarafından aşağıdaki branşlarda alınan dereceler geçerli değildir. 

 Diğer sporlar kontenjanı için adayların belgeleri değerlendirilirken son 3 yıl dikkate alınacaktır 
(01.01.2015). Tablo 4’te belirtilen kontenjan sayısı kadar aday doğrudan ikinci aşama sınavına 
katılmaya hak kazanacaktır. 

 

Tablo 4.  İkinci Aşamaya Katılacak Diğer Sporlar ve Kontenjanları 

 

Tablo 5. İkinci Aşamaya Katılacak Diğer Sporlar İçin Değerlendirme Tablosu 

 

Sıra SPOR DALI 

İlgili Federasyonun Türkiye Şampiyonası Derecesi veya Sezon 
Puan Sıralaması (Sadece Ferdi Dereceler) 

BAYAN ERKEK TOPLAM 

1 HALTER 5 5 10 

2 TAEKWONDO 8 8 16 

3 ESKRİM 5 5 10 

4 MASA TENİSİ 5 5 10 

5 KIŞ SPORLARI* (Kayak, Kızak) 5 5 10 

6 ORYANTİRİNG* (Sezon Puan Sıralaması) 5 5 10 

7 BİSİKLET 5 5 10 

8 OKÇULUK 5 5 10 

9 CİMNASTİK 5 5 10 

10 

ATLETİZM (Koşular) 5 5 10 

ATLETİZM (Atmalar) 5 5 10 

ATLETİZM (Atlamalar) 5 5 10 

11 GÜREŞ - 20 20 

12 JUDO 10 10 20 

13 HALK OYUNLARI 7 7 14 

TOPLAM 80 100 180 

SPOR DALI 

Son 3 Yıl İçerisinde Türkiye Şampiyonası Dereceleri veya Sezon Puan Sıralaması 
(Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kategorilerinde) 

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ BEŞİNCİ İLK 10 

ATLETİZM 95 92 89 85 80 - 

HALTER 95 92 89 85 80 - 

TAEKWONDO 95 92 89 85 80 70 

ESKRİM 95 92 89 85 80 - 

MASA TENİSİ 95 92 89 85 80 70 

KIŞ SPORLARI 95 92 89 85 80 - 

ORYANTİRİNG 95 92 89 85 80 70 

BİSİKLET 95 92 89 85 80 70 

OKÇULUK 95 92 89 85 80 70 

CİMNASTİK 95 92 89 85 80 70 

GÜREŞ 95 92 89 85 80 70 

JUDO 95 92 89 85 80 70 



 

12 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 
 

 
Adayın yukarıdaki tabloda aldığı en yüksek puan geçerlidir. Dereceyi gösterir belge ilgili federasyon 
tarafından veya gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinden onaylı olmalıdır. İnternetten alınan 
onaysız belgeler kabul edilmez (Bkz. Madde 7.3) 
 

HALK OYUNLARI PUAN 

THOF kulüpler büyükler, gençler kategorisinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 95 

THOF kulüpler yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. 92 

THOF kulüpler büyükler, gençler kategorisinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 89 

THOF kulüpler yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak. 85 

THOF kulüpler büyükler, gençler kategorisinde düzenlenen grup müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak. 80 

THOF kulüpler yıldızlar kategorisinde düzenlenen grup müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak. 75 

Son 5 yılda lisanslı olarak THOF kulüpler arası en az 10 müsabakaya katılmış olmak. 70 

 
NOT : Yukarıda belirtilen maddeler sadece THOF kulüpler arası müsabakaları kapsamaktadır.  
           Son 5 yılda lisanslı olmak THOF kulüp lisansını içermektedir. 
 
 
 
 

6. SEÇME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PUANLARIN HESAPLANMASI 

Madde 14: Adayın başarı puanının hesaplanması; 
 Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın hesaplanmasında YKS 2018 Sınav Kılavuzu esas alınacaktır. 

 Adayın zorunlu olarak birinci aşamada seçtiği spor dalı (Milliler için Tablo 5’de, diğer bireysel sporlar 
içinse Tablo 4’de belirtilen puanlar) ve ikinci aşamadaki beceri-koordinasyon testinden elde ettiği 
puanlar (ÖYSP), YKS 2018 kitapçığında belirlenen sisteme göre standart puana çevrilecektir. 

 Adaylar elde ettikleri puana göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır. 
 

Madde 15: Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması; 
Özel yetenek sınav puanının ağırlıklandırmaya girebilmesi için puanların standart puanlara çevrilmesi 
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart 
sapması hesaplanacaktır. 
 

Tablo 6. Özel Yetenek Sınavı Ağırlık Oranları 
 

ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ YÜZDESEL (%) DAĞILIMI 

BİRİNCİ AŞAMA İKİNCİ AŞAMA 

SPOR DALI AĞIRLIĞI 
TEST TÜRÜ 

AĞIRLIĞI 

BADMİNTON 
BASKETBOL 

FUTBOL 
HENTBOL 

VOLEYBOL 
YÜZME 

DİĞER SPORLAR 
MİLLİ SPORCULAR 

%50 

 
 

 
KOORDİNASYON 

%50 
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7. ÖN KAYIT VE BAŞVURU ŞARTLARI 
2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Tablo 1’de 
belirtilen bölümlerine YKS Ön Kayıt - Özel Yetenek Sınav sistemi ile öğrenci alınacaktır. Bölüme 
alınacak öğrenci kontenjanları, taban puan ve türü, ön kayıt tarihi, yetenek sınavı tarihleri ile başvuru 
için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
 

7.1. SINAVA BAŞVURULAR 
 Özel yetenek sınavına başvuru için ön kayıtlar Kastamonu Üniversitesi web sayfası üzerinden 

internet ortamında yapılacaktır. Ön kayıtlar 6 AĞUSTOS Pazartesi günü saat 8.30’da başlayacak ve 
17 AĞUSTOS 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. 

 Aşağıda belirtilen hesap numarasına sınav için belirlenen ücretin yatırılmasından en geç 1(bir) 

gün sonra, başvuru sistemi aday için otomatik olarak açılacaktır. Aday açıklamalar bölümünde 

2018 BESYO Özel Yetenek Parkur Tanıtımı ve Uygulama Ücreti ibaresini ve T.C. Kimlik 

Numarasını yazdırmak zorundadır. 

HESAP BİLGİLERİ 

Adı Soyadı : Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Banka Adı : Ziraat Bankası Şube No - Adı : 0151 – Kastamonu Merkez Şube 

Hesap No : 0151-46656227-5329 IBAN : TR31 0001 0001 5146 6562 2753 29 

2018 BESYO Özel Yetenek Parkur Tanıtımı ve Uygulama Ücreti: 100 TL 
 
Başvuru ücretini yatıran ancak sınava girmekten son anda vazgeçen adaylar, şayet internetteki ön 
kaydını yapmamışsa katılım ücreti iade edilebilir. Bu adaylar, iade için geri yatırılmasını istediği 
hesap numarası belirten dilekçeyi, sınavları takiben en geç bir hafta içinde yüksekokul müdürlüğüne 

vermek zorundadır. İnternet ortamında ön kaydını tamamlayan adaylara ücret iadesi yapılmaz.  

 Önkayıt yaptıran aday kayıt formunu, belirttiği spor dalını kontrol edip imzalayacaktır. Ön kaydını 
tamamlayan adayın spor dalı tercihlerinde değişikliğe kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 

 İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan adaylardan erkekler 31 Ağustos – 1 Eylül 2018 
tarihlerinde, kadınlar ise 02 Eylül 2018 tarihinde  17.00’a kadar 7.3’te belirtilen ÖN KAYIT İÇİN 
İSTENEN BELGELER maddesinin altında belirtilen evraklarla, Kastamonu Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasında kurulacak olan ön kayıt bürosunda, ön kayıtlarını 
onaylattırmak zorundadırlar.  
 
NOT: Adaylar TC kimlik numara sırasına göre sınava alınacaklarından sıkışmaların önlenmesi 
ve mağduriyetlerin yaşanmaması açısından kayıt onaylarının son güne bırakılmaması rica 
olunur. 
 

 Aday bölüm tercihi yapmayacak, kesin kayıtlar esnasında puan sıralamasına göre isminin 
okunmasıyla kontenjan dahilinde istediği bölüme ve programa kayıt yapabilecektir. 
 

 

7.2. BAŞVURU KOŞULLARI ve YABANCI UYRUKLULAR 
 Engelli kontenjanına başvuracaklar hariç tutulmak üzere adayın sağlıksal, fiziksel ve konuşma 

açısından herhangi bir engelinin bulunmaması 

 Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumu’ndan disiplin nedeniyle çıkarılmış olmamak, 

 2018 yılında YKS sınavına girmiş ve Madde 10’da belirtilmiş olan asgari puanları almış tüm 
lise mezunları, K.Ü. BESYO bölümlerine Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurusunda 
bulunabileceklerdir.  

 Yabancı uyruklu adaylar Uluslararası Geçerliliği Olan Sınav Sonucu, Diploma Notu, Diğer 
Üniversitelerin Sınav sonuçları veya Kastamonu Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt 
Yönergesi içerisindeki şartlara uygunluğunu sağlamalı ve ilan edilen özel yetenek sınavına başvuru 
işlemlerini tamamlayarak sınava katılmalıdırlar. Ancak başvuru sayısı ilgili eğitim öğretim yılı için 
belirlenen yabancı uyruklu kontenjanından daha az olması durumunda, bu adaylar sınav yürütme 
kurulunun alacağı kararla Kastamonu Üniversitesini ikili anlaşmalarına bağlı kalınarak sınavsız 
olarak alınabilirler. Kontenjan üstü başvuru olması durumunda sınav yürütme kurulu kararıyla 
belirlenecek olan ayrı bir özel yetenek sınavı yapılabilir. 
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 Kastamonu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında, Önemli Bilgi ve Belgeler 
sekmesinde bulunan yönergeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir; 

Eng:  
http://kuyos.kastamonu.edu.tr 
Tr: 
http://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/Yabanci_Uyruklu_Yonerges
i_573.pdf 
Calendar: 
https://www.kastamonu.edu.tr/images/Uluslararasiogrenciler/tr/KUYOS_2018_Sınav_Yeri_ve_Tarihleri
__Son.pdf 

7.3. ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 

 Adaylar internet üzerinden alınan başvuru formunu ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel 
kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında 
bulundurmak zorundadır.  

 T.C. Kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş 
fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz.  

 
Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Ön kayıtlarda ibraz edilmek üzere özel kimlik belgesinin aslı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, 
pasaport) ve fotokopisi 

2. Ön kayıt esnasında ilgili büro tarafından çıktısı alınmış ve aday tarafından imzalanmış 2 
adet aday başvuru formu belgesi 

3. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı ön kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun 
olma durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumlarını gösterir belge, 

4. Sportif faaliyetlere katılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtir sağlık raporu, 
5. Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına 100 TL 

yatırdığına dair banka dekontu (Dekontun açıklama bölümüne “2018 BESYO Özel Yetenek Parkur 
Tanıtımı ve Uygulama Ücreti” ve T.C. Kimlik numarası yazılmalıdır)  

6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü veya Bağımsız Spor Federasyonlarından 
usulüne uygun düzenlenmiş resmi “Millilik Belgesi” nin aslı ve fotokopisi (01 Ocak 2013 tarihinden 
itibaren milli olunmuş veya derece alınmış, onaylı millilik belgesi).  

7. Diğer sporlar için (01 Ocak 2015 tarihinden itibaren derece alınmış, Federasyon Başkanı, 
Genel Sekreter veya Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı tarafından 2018 
yılı içinde onaylanmış belge) “İlgili Belge” nin aslı ve fotokopisi. 

8. Bir önceki sene sınavsız olarak 2 yıllık ön lisans programlarına yerleşen adaylar bunu 
yerleştirildikleri yıla ait sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek zorundadırlar. Aksi takdirde herhangi 
bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen tüm adaylar gibi orta öğretim başarı puanının oranı 
düşürülerek hesaplama yapılacaktır 

9. Engelli adaylar için Madde 12’deki şartları taşıyan Engelli Sağlık Raporu (Bkz s.10) 
10. 31 Mart 2012 tarihinden önce spor lisesine kayıt yaptıran adayların ise ek puan alabilmesi 

için  lise kayıt tarihini gösterir resmi belge getirmeleri zorunludur. 
NOT:  Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden Nüfus Cüzdanı ve Diplomalar gibi 

belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması halinde, belge sahibi sınavı 
kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.  
Adaylar resimli kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ve sınava giriş belgesi 

ile belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 
 

Parkur Tanıtımı ve Uygulama Programı 
 

BRANŞLAR TARİH SAAT TANITIM YERİ 

FUTBOL 

3 EYLÜL 2018 

10.00 EMİN BAYDİL SPOR TESİSLERİ 

VOLEYBOL 10.00 ÇADIR SALON 

BASKETBOL 15.00 LEVENT SEMİZER SPOR SALONU 

HENTBOL 10.00 LEVENT SEMİZER SPOR SALONU 

BADMINTON 15.00 ÇADIR SALON 

YÜZME 10.00 BESYO 208 NOLU DERSLİK 

 
 

8. SINAV TARİHLERİ VE PROGRAMI 

Madde 16: Sınav tarihleri ve programı; 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na müracaat eden adaylar iki aşamalı özel yetenek giriş sınavına 
alınacaklardır.  

http://kuyos.kastamonu.edu.tr/
http://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/Yabanci_Uyruklu_Yonergesi_573.pdf
http://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/Yabanci_Uyruklu_Yonergesi_573.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/Uluslararasiogrenciler/tr/KUYOS_2018_Sınav_Yeri_ve_Tarihleri__Son.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/Uluslararasiogrenciler/tr/KUYOS_2018_Sınav_Yeri_ve_Tarihleri__Son.pdf
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 Birinci aşama sınavları 04-05 Eylül 2018 tarihlerinde, ikinci aşama sınavı ise 6 Eylül 2018 tarihinde 
yapılacaktır. İkinci aşama sınavı ihtiyaç halinde 1(bir) gün uzatılabilir. 

 Adaylar seçtikleri spor dalı sınavına önce eğer varsa yabancı uyruklu sonra bayan adaylardan 
başlamak üzere T.C. Kimlik numarasına göre alınacaklardır. Bayan adayların sınavını hemen 
takiben erkek adayların sınavı başlayacaktır. 

 Adaylar sınav programında ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş belgesi, resmi kimlik 
belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) ve başvuru esnasında verilen göğüs numaralı tshirt 
ile hazır bulunacaklardır. Göğüs numaralı tshirt ü herhangi bir nedenle yanında bulunmayan adaylar 
sınava alınmayacaktır Sınav programı Tablo 7’de belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 

 

Tablo 7. Sınav Programı 

BAŞLAMA
SAATİ 

BİRİNCİ AŞAMA İKİNCİ AŞAMA 

4 Eylül 2018 
Sınav Yeri  

   05 Eylül 2018 
 

Sınav Yeri 
6 Eylül 

09.00 

Futbol Emin Baydil Spor T. Futbol Emin Baydil Spor T. 

Koordinasyon 
Testi 

 

Voleybol Çadır Salon 
Yüzme GHSİM Yüzme Havuzu 

Badminton Çadır Salon 

Basketbol 
Levent Semizer Spor 

Salonu 
Hentbol 

Levent Semizer Spor 
Salonu 

 
2. Aşamadaki koordinasyon testi, tüm branşlar için belirtilen günde saat 09.00’da başlayacaktır. 

Madde 17: Sınav sırasını kaçıran adaylar; 
Adayların seçtikleri spor dalı ve sıra numarasına göre ilan edilen yer ve saatte sınav komisyonunun 
önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar 
sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. 
Ancak çok acil bir mazereti bulunan aday, yazılı olarak müracaat etmesi ve bu talebinin Sınav 
Yürütme Kurulu’nca değerlendirilip onaylanması durumunda, belirtilen sınav programı dâhilinde 

(Tablo 7) katılacağı spor dalı ve bulunduğu gruptaki (bayan – erkek) sınav bitmediyse sınava 
alınabilecektir. 

9. SINAV YERİ 

Madde 18: Sınav yeri; 
Özel Yetenek Sınavları’nda Yüzme sınavı Halime Çavuş Yüzme Havuzu’nda, futbol sınavı K.Ü. 
Kuzeykent Kampüsünde Emin Baydil Spor Tesisleri’nde; diğer sınavlar ise yine kampüs içerisinde 
bulunan Levent Semizer Spor Salonu’nda veya çadır salonda yapılacaktır. 

10. SONUÇLARIN İLANI 

Madde 19: Sonuçların ilanı; 
 Özel Yetenek Sınavı puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun onayından 

sonra belirlenen bir tarihte açıklanır.  

 Sınavla ilgili her türlü duyuru ve sonuçların ilanı, http://besyo.kastamonu.edu.tr adresinden 
yapılacaktır. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz. 

11. YÜKSEKOKULA KAYITLAR 

Madde 20: Yüksekokula kesin kayıtlar; 
 Özel yetenek sınavı sonunda, elde ettiği yerleştirme puanı (YP) en yüksek olan adaydan 

başlayarak sıralama yapılacaktır. 

 Yerleştirme puanına göre sıralanan adaylara puan önceliğine göre bölüme girme hakkı verilecektir. 
Başarı sıralamasında önde olan aday istediği bölüm ve programa önce girme hakkına sahip 
olacaktır. 

 Başarı puanı en yüksek olan aday istediği bölüm ve programı tercih edebilecektir. Geç gelen ancak 
ilgili bölüm ve programın kesin kaydı bitmeden (kontenjan dolmadan) kayıt alanına gelirse kayıt 
yaptırabilir. Ancak kontenjan dolması durumunda sıradaki bölüm ve program için ismi tekrar 
okunur. Puan önceliğine göre tercih hakkı tanındığı için herhangi bir bölümün kaydı erken 
bitebilir. Mağduriyetlerin yaşanmaması açısından tüm adayların kayıt başlamadan önce kayıt 
alanında olması büyük önem arzetmektedir.  

 Milli Aday Kayıtları : 11 Eylül 2018’de cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en yüksek puan alan milliden 
başlayarak okuma yöntemiyle kayıt alınacaktır. Okuma saat 9.00’da başlayıp belirlenen 
kontenjanın kayıt işlemleri bitene kadar devam edecektir. Kontenjanın dolmaması durumunda kayıt 
kabul için saat 17.00’a kadar beklenilecektir. 

http://besyo.kastamonu.edu.tr/
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 Asil Aday Kayıtları : 12 Eylül 2018 de en yüksek puan alan bayan adaydan başlayarak okuma 
yöntemiyle kayıt alınacaktır. Okuma saat 9.00’da başlayıp, kontenjan dolana kadar devam 
edecektir. Kontenjanın dolmaması durumunda kayıt kabul için saat 17.00’a kadar beklenilecektir.  

 Yedek Aday Kayıtları : 14 Eylül 2018’ de en yüksek puan alan bayan adaydan başlayarak okuma 
yöntemiyle yapılacaktır. Okuma saat 9.00’da başlayıp, 12 Eylül 2018 günü saat 18.00 da ilan 
edilecek boş kalan kontenjanın kayıt işlemleri bitene kadar devam edecektir. Kontenjanın 
dolmaması durumunda kayıt kabul işlemi saat 17.00’da bitirilecektir.  

 Bölümler ön koşul belirleme hakkına sahiptir. Tercih hakkını kazansa dahi, eğer varsa bölümlere 
kesin kayıt için istenen ön koşulları taşımayan adaylar ilgili bölüme kayıt yaptıramazlar. Milli ve 
yabancı uyruklularda ön koşul şartı aranmaz.  

 Kesin kayıtlarda aday şahsen veya noter onaylı vekâletname ile başvuruda bulunabilir.  

 İlan edilen kontenjanların yüksekokul web sayfası üzerinden takibi adayın sorumluluğundadır. 
Yüksekokul sahsen duyuru yapmak zorunda değildir 

 Kesin kayıtlardan sonra cinsiyet, bölüm veya milli kontenjanlarının dolmaması durumunda tekrar 
yedek liste açıklanmayacaktır. 

 
 

Tablo 8. Başvuru - Sınav ve Kayıt Takvimi 
 

  

06 Ağustos- 17 
Ağustos 2018 

 

31 Ağustos- 01 Eylül 2018 
(Erkekler) 

02 Eylül 2018 (Kadınlar) 
 

04-06 
Eylül 
2018 

11 Eylül 
2018 

12 Eylül 
2018 

14 Eylül 
2018 

Ö
N

 K
A

Y
IT

L
A

R
 

İnternet 
Başvuru 

x      

Evrak 
Kontrol 

 x     

Özel Yetenek 
Sınavı   x    

K
E

S
İN

 K
A

Y
IT

L
A

R
 

Milliler    X   

Asiller     X  

Yedekler      X 

 
 
 
 

12. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 

1. YKS 2018 sonuç belgesi, 
2. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 
3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı  
4. On iki (12) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet 

yönetmeliğine uygun), 
5. İkinci öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu 
6. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık 

Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden 
alınmış heyet raporu) 

7. 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi 
 
Önemli Not:  Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile 
kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse 
edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. 
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13. ÖZEL YETENEK SINAVI BİRİNCİ AŞAMA TESTLERİ 
 

SEÇMELİ SPOR DALI TESTİ 
 

Madde 21: Seçmeli spor dalı testi; 
 Birinci aşamada adaylar Tablo 2’de belirtilen spor dallarından, ön kayıt esnasında tercih 

ettiği spor dalına göre sınava alınırlar.  

 Bu aşamada adayların tercih ettikleri bir spor dalında beceri düzeyleri ölçülür.  

 Testin sınav içindeki ağırlığı %50’dir.  

 Milli sporcu kontenjanından müracaat eden adayların I. aşama sınav değerlendirilmesi 
Tablo 3’teki puanlama sistemine göre, diğer sporlar kontenjanından müracaat eden adayların I. 
aşama sınav değerlendirilmesi de Tablo 5’teki puanlama sistemine göre yapılacaktır. 

 Tablo 2 ve Tablo 4’te belirlenen spor dalı kontenjan sayısı kadar aday elde ettikleri 
puana göre sıralanarak ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır. 

 Puanların eşitliği halinde adayların TYT 2018 puanına, yine eşitlik varsa AOBP puanına 
bakılarak puanı yüksek olan aday tercih edilir.  

 Milli sporcularda ve diğer sporlarda puan eşitliği halinde öncelik sırası olarak; Olimpiyat, 
Dünya, Avrupa, Üniversiteler Dünya, Akdeniz Oyunları, Uluslararası Okul Sporları (ISF), Ordu Milli 
(CISM), Karadeniz Oyunları, Balkan Şampiyonası, Kulüplerarası Avrupa Şampiyonası veya Kupası 
sıralaması, sonra birinci, ikinci, üçüncü sıralaması veya takımda yer alma, sonra büyükler, gençler, 
yıldızlar sıralaması, sonra TYT puanı ve AOBP puanına bakılacaktır. 

 

14. ÖZEL YETENEK SINAVI İKİNCİ AŞAMA TESTİ 

Madde 22: İkinci aşama; 
 İkinci aşamada bayanlar ve erkeklerde Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen spor dalı ve 

kontenjan sayıları kadar aday sınava alınır. Son 5 yıl içerisinde milli olmuş sporcuların hepsi 2. 
aşamaya doğrudan katılacaklardır (Bkz. madde 12). 

 
 

KOORDİNASYON TESTİ 
 

Madde 23: Koordinasyon testi; 
 Koordinasyon testi adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup, testin sınav 

içindeki genel ağırlığı %50’dir.  

 Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama 
derecesi bilgisayar destekli fotosel ile ölçülecek ve saniye olarak elektronik göstergede yazılacaktır. 

                  Adaylara tek hak verilir. Ancak; parkur, elektrik ve elektronik sistemler gibi dış etkenlerden 
kaynaklanan olumsuzluklardan etkilenen adaya talebi doğrultusunda Sınav Yürütme Kurulu kararı ile 
yeniden bir hak verilebilir. 
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15. ÖZEL YETENEK TOPLAM PUANIN HESAPLANMASI 

Madde 24: Özel yetenek toplam puanının hesaplanması; 
İki aşamada yapılacak özel yetenek giriş sınavında adaylar Tablo 9’da belirtilen ham puan karşılığı 
olan puanları alacaklardır. 
 

Tablo 9. Özel Yetenek Sınavı Ham Puanları 
S

IR
A

 

I. AŞAMA SINAVI  II. AŞAMA SINAVI  

SPOR DALI PUANI  KOORDİNASYON  

HAM 

PUAN 

%50 

PUAN 
 

HAM 

PUAN 

%50 

PUAN 
 

1 100 50,00  100 50,00  

2 99 49,50  99 49,50  

3 98 49,00  98 49,00  

4 97 48,50  97 48,50  

5 96 48,00  96 48,00  

6 95 47,50  95 47,50  

7 94 47,00  94 47,00  

8 93 46,50  93 46,50  

9 92 46,00  92 46,00  

10 91 45,50  91 45,50  

11 90 45,00  90 45,00  

12 89 44,50  89 44,50  

13 88 44,00  88 44,00  

14 87 43,50  87 43,50  

15 86 43,00  86 43,00  

16 85 42,50  85 42,50  

17 84 42,00  84 42,00  

18 83 41,50  83 41,50  

19 82 41,00  82 41,00  

20 81 40,50  81 40,50  

21 80 40,00  80 40,00  

22 79 39,50  79 39,50  

23 78 39,00  78 39,00  

24 77 38,50  77 38,50  

25 76 38,00  76 38,00  

26 75 37,50  75 37,50  

27 74 37,00  74 37,00  

28 73 36,50  73 36,50  

29 72 36,00  72 36,00  

30 71 35,50  71 35,50  

31 70 35,00  70 35,00  

32 69 34,50  69 34,50  

33 68 34,00  68 34,00  

34 67 33,50  67 33,50  

35 66 33,00  66 33,00  

36 65 32,50  65 32,50  

37 64 32,00  64 32,00  

38 63 31,50  63 31,50  

39 62 31,00  62 31,00  

40 61 30,50  61 30,50  

41 60 30,00  60 30,00  

42 59 29,50  59 29,50  

43 58 29,00  58 29,00  

44 57 28,50  57 28,50  

45 56 28,00  56 28,00  

46 55 27,50  55 27,50  

47 54 27,00  54 27,00  

48 53 26,50  53 26,50  

49 52 26,00  52 26,00  

50 51 25,50  51 25,50  

51 50 25,00  50 25,00  
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C. UYGULANACAK TESTLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
 

16. BİRİNCİ AŞAMA TESTLERİ 
 Aday ön kayıt esnasında tercih ettiği spor dalından sınava tabi tutulacaktır. Bu dalların sınav biçimleri 

ve değerlendirilmesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Bu aşamanın sınav içerisindeki ağırlığı 
%50’dir.  

 Takım sporlarında (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) branş parkur puanı belirlenen aralıklarda, 
çan eğrisine göre en iyi dereceden kötüye doğru 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Branş 
parkur puanının ağırlığı % 70’dir. Takım sporlarında 100 puan üzerinden teknik değerlendirme 
yapılacak ve ağırlığı %30 olacaktır.  

 Takım sporlarında (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol); adaylar 2. Aşama için branş kontenjanları 
doğrultusunda en iyi zamandan kötüye doğru sıralanacak ve 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan 
adaylar puana göre otomatik olarak değerlendirilecektir.  

 Takım sporlarında (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) ; bir adayın 2. Aşamaya geçebilmesi için 
zamansal olarak en iyi dereceyi yapan adaydan, parkuru en fazla 2 katı kadar sürede bitirmesi 
gerekmektedir. Süreyi aşan adaylar 2. Aşamaya geçemezler 

 Takım sporları için (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) yapılacak olan teknik değerlendirmeden 
aday en fazla 30 puan alabilecek ve bu değerlendirmede topa yatkınlık, akıcılık, pas ve şut tekniği, 
top sürüş tekniği, hareketin teknik düzgünlüğü gibi kriterler dikkate alınacaktır. Sınavda 5 jüri üyesi 
adayı birbirlerinden bağımsız bir şekilde teknik olarak değerlendirecek; en yüksek ve en düşük 
puanın atılmasını takiben kalan 3 değerlendirmenin ortalaması adayın teknik puanı olarak 
belirlenecektir. 

 Adaylar branş parkurlarını bir kez yapma hakkına sahiptirler. Eğer bir testte yardımcı görevliye 
ihtiyaç duyuluyorsa ve test esnasında bu görevliden kaynaklanan bir sebeple aday mağdur edildiyse 
jürinin oluru ile adaya aynı testi bir kez daha tekrarlama hakkı verilebilir. 

 Sınavlardan 1 hafta önce; adaylar için sınavın yapılacağı tesislerde ve nizami ölçülerde 
deneme parkurları kurulacaktır. Net bilgi için yüksekokul web sayfasının takip edilmesi rica 
olunur 
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16.1. Badminton Branş Sınavı 

 
A. Temel Tekniklerin Uygulanması 
B. Teorik Sınav 
 
A. Temel Tekniklerin Uygulanması 

Bu bölümde aday, belirtilen temel tekniklerin uygulamasını yapacaktır. 
1. Forehand Yüksek Servis (10 puan) 
2. Backhand Kısa Servis (10 puan) 
3. Clear (10 puan) 
4. Smaç (10 puan) 
5. Drop (10 puan) 
6. Drive (10 puan) 
7. Net Drop (10 puan) 
8. Adım Çalışması (10 puan) 
9. Badminton Drill (Alıştırma) Uygulaması (10 puan) 

B. Teorik Sınav 
10. Adaya badminton oyun kuralları ve taktikleri hakkında sözlü olarak sorular sorulacaktır. (10 

puan) 
 

 

Şekil 1: Badminton Adım Çalışması (Ayak Hareketleri) 
   Adayın, şekilde belirtilen noktalara adımlama yapması gerekmektedir. 

 
Şekil 2: Badminton Drill (Alıştırma) Uygulaması 

 
Değerlendirme 

 Badminton spor beceri testinin 1. aşama sınavı içerisindeki ağırlığı %100 olarak 
hesaplanacaktır.  

 Badminton spor beceri testi sonrasında puan sıralamasında belirlenen kontenjana giren erkek 
ve bayan adaylar yetenek sınavının 2. aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır.  

* 1-3-5 ve 7 nolu atışlar aday 
tarafından 2-4 ve 6 nolu atışlar 
ise partner sporcu tarafından 
yapılacaktır. 



 

21 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 
 

16.2. Basketbol Branş Sınavı 

 
Basketbol Branş Parkuru: (% 70 puan) 
Basketbol Sınavı toplam 7 istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan bir parkurdur. Aday 

parkur başlangıcına kurulu olan fotoseli hareketi ile başlatır ve parkur tamamlandığında otomatik 
olarak süre sona erer.  
 

Adayın parkur sırasında dikkat etmesi gereken unsurlar;  

 Aday, kural ihlali yapar ise 3 saniye ceza puanı ile, 

 Aday, turnike atışlarını kaçırır ise 3 saniye ceza puanı ile, 

 Aday, parkurda istasyon sırasını atlar yada tamamlamaz ise diskalifiye ile cezalandırılır.  

 Tekniğe uygun olmayan hareketlerde tekrar yapılır. (Örneğin; Sıçrayarak tek el şut )  
 

Uygulanış:  
1. İstasyon: Sağ Ters Turnike; Aday, yerdeki topu alır ve top sürerek fotoselden çıkarak ters 

turnike atar. (Turnike atışında ilk adım boyalı alanın dışında olacaktır.)  
2. İstasyon: Top Sürme; Ters turnike atışından sonra, kesintisiz olarak sırasıyla, arkadan el 

değiştirme, önden el değiştirme, reverse ve bacak arası el değiştirilerek işaretli yere kadar top sürülür 
ve tek veya çift zamanlı stop yapılır.  

3. İstasyon: Yerden Sektirme Pas; Stop ile eldeki top, çift el yerden sektirme pas ile belirlenen 
mesafedeki hedeften geçirilmeye çalışılır. Başarılı olunur ise 4. istasyona geçilir. Top hedeften 
geçmez ise sehpada bulunan iki top isabet bulunana kadar atılır. Kasıtlı olarak topların istenen teknik 
dışında bir atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 

4. İstasyon: Sıçrayarak Şut; Aday 3. istasyondan sonra koşarak işaretli bölgeden, sehpada 
bulunan toplardan alır ve sıçrayarak tek el ile şut atar.(Tekniğe uygun atılmayan şutlar tekrar edilir.) 
Sehpada bulunan 4 toptan isabet bulana kadar atış yapılır. İsabet bulunmamış ise 4 atış yapıldıktan 
sonra 5. istasyona geçilir. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir atışla tamamlanmaya 
çalışılması atış için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 

5. İstasyon: Çift Elle Göğüs Pas; İşaretli noktada tek veya çift zamanlı stop yapılır. İşaretli nokta 
ile belirlenen mesafedeki hedefe çift el göğüs pası atılır. Sehpada bulunan 3 top ile isabet bulunana 
kadar atış yapılır. İsabet bulunmamış ise 3 atış yapıldıktan sonra 6. istasyona geçilir. Kasıtlı olarak 
topların istenen teknik dışında bir atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile 
cezalandırılır. 

6. İstasyon: Slalom Top Sürme Sonucu Sol Turnike; Çift el göğüs pasından sonra aday 
yerdeki topu alarak engeller arasında slalom top sürerek sol turnike atar.(Turnike atışında ilk adım 
boyalı alanın dışında olacaktır. 

7. İstasyon: Sağ Turnike ve Çıkış; Sol turnike atışından sonra aynı top ile top sürülerek engel 
etrafından dolaşılır ve sağ turnike atılır.(Turnike atışında ilk adım boyalı alanın dışında olacaktır.) 
Topun ribaunt’u alınır ve top sürerek çıkış noktasındaki fotoselden geçirilir. 

 
Teknik Puanlama: (%30 puan): 
Adayın yapmış olduğu parkurda uyguladığı tekniklere sınav jürisi tarafından 100 üzerinden 

yapılacak puanlamadır. 

 
 

Şekil 3: Basketbol Branş Parkuru 
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16.3. Futbol Branş Sınavı 

 

 Futbol sınavına girebilmek için erkek adaylar son 3 yıl içerisinde (01.01.2015 den sonra) en az 2 yıl 
amatör veya profesyonel olarak futbol oynadığını belgelendirmek zorundadır (Vize). Bayan 
sporcularda bu şart aranmaz. 

 Futbol branş sınavı, spor beceri testi ve teknik değerlendirmeden oluşacaktır.  

 Testler suni çim zeminli futbol sahasında yapılacaktır.  

 Adayların zemine uygun ayakkabıyla sınava girmeleri zorunludur. 

Futbol Branş Parkuru (Oyuncu)(% 70 puan) 
1. Hareket: (İki etaptan oluşur) 
(1. Etap) Aday fotoselden start alarak sol tarafında bulunan topu ayağı ile üç engel arasından sürer ve 
sonrasında dripling yaparak, sağ tarafta 1 m’lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal olursa aday etap 
başına döndürülür) minyatür 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 başlangıcındaki 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 aday 1. etap başına tekrar döner 3. yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 
3. yedek top da gol olmaz ise aday 2. etaba geçer. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir 
atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 
 
(2. Etap) Sağ tarafındaki topu ayağı ile üç engel arasından sürer ve sonrasında dripling yaparak, sol 
tarafta 1 m’lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal olursa aday etap başına döndürülür ) minyatür  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 başlangıcındaki 
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. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir atışla tamamlanmaya 
çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 
 
2. Hareket : Aday sağ taraftaki platforma, belirlenen mesafeden 3 kez ayağının içi ile isabetli vuruş 
yaptıktan (aday atışlarını alan içerisindeki sınırlı çizgiyi ihlal etmeden gerçekleştirecek, ihlal olursa atış 
tekrar ettirilir) sonra 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. Hareketi tamamlayan aday topu aldığı alanda bırakarak diğer harekete geçer. 
 
3. Hareket : Aday hareketin başında bulunan top ile önünde dizilmiş 4 engel içerisinden (50 cm 
yükseklik ve 133 cm genişlik (1 ile 3. engel) ile 70 cm yükseklik 133 cm 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 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 dikmeyi geçmeden 
karşısındaki panya ile duvar pası veya ver kaç yapar (topun 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 dikmeye doğru dripling yapar, buradaki dikmeyi de geçmeden sağ tarafta ki 
panya ile duvar pası veya ver kaç yapar dikmenin sol tarafından geçerek top ile buluşur (topun 
panyaya değmesi şarttır, top panyaya 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. 
 
 



 

23 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 
 

5. Hareket 
Aday 4. hareketi tamamladıktan sonra belirlenen sınırlı alanı ihlal etmeden sol veya sağ ayak ile 
penaltı noktasının üzerine yerleştirilmiş baraj üzerinden nizami kaleye gol vuruşu yapar. Aday topu gol 
yaparsa 6. harekete geçer. Aday gol yapamaz ise geriye dönerek bu etap için konulmuş 3 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. 1. yedek topu baraj üzerinden geçirememiş olan aday diğer 
2. yedek topu geriye doğru giderek 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 harekete devam eder. Kasıtlı olarak topların 
istenen teknik dışında bir atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile 
cezalandırılır.  
 
6. Hareket : Aday A dairesindeki topu yerden ellerini kullanmadan ayağı ile sektirmeye başlar, 
düşürmeden B dairesine taşır ve topu yere indirir. Daireler arası topu düşürürse bir önceki daireye 
dönmek zorunda ve topu yerden ayağı ile kaldırarak başlamak zorundadır.  
 
7.Hareket : Aday 6. Hareketten getirdiği topla belirli bir mesafedeki nizami kale içerisinde bulunan 
hedeflere şut vuruşu yapar. Atışların belirlenen sınırlı alanı ihlal etmeden yapılması mecburidir. İsabetli 
atış yapılana dek 2 yedek topun tamamı kullanılmak zorundadır. Herhangi bir topla, belirlenen 
hedeflerden herhangi birisine isabet sağlayan aday 7. hareketi doğru olarak uygulanması sonunda 
istasyonu fotosel cihazından çıkarak tamamlar. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir atışla 
tamamlanmaya çalışılması her atış için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 
 

Teknik Puanlama: (%30 puan): 
Adayın yapmış olduğu parkurda uyguladığı tekniklere sınav jürisi tarafından 100 üzerinden yapılacak 

puanlamadır. 
 

 
 

 Şekil 4: Futbol Branş Parkuru 
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 7 m 

        7 m 

 
Futbol Spor Beceri Testi (Kaleci) 

Tüm kaleci spor beceri testi uygulamalarında, aday hareketi tekniğe uygun olarak yapmalıdır. Tekniğe 
uygun olarak yapılmayan hareketler başarılı kurtarış olsa bile değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 

1. Degaj Testi (30 Puan): 

Aday ceza sahası çizgisinin dışına çıkmadan 1  ve 2 numaralı alanlara toplamda 3 degaj yapacaktır. 
Her başarılı atış 10 puandır. Çizgiye düşen top başarılı kabul edilir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 5: Degaj,  Yakın Pas ve Aut Atışı Testi 
 

2. Kaleci Çıkış Tekniği (30 Puan): 

Aday önden, sağdan ve soldan gelen toplara çıkış gösterecektir. Bu üç bölgeden atılan birer topa 
çıkacak ve her başarılı hareket 10 puan olarak değerlendirilecektir. 
   

3. Kaleci Kurtarış Tekniği(30 Puan): 

Aday karşıdan atılan 3 adet sert şutu, topun geliş şekline göre (yerden, havadan veya bel hizasından) 
tutarak, yumruklayarak veya tokatlayarak karşılar. Her başarılı hareket 10 puandır.  
   

4. Planjon (10 Puan): 

Kaleci elle göğüs hizasında sağ ve sol yana atılan 1’er adet topu 60 cm.’lik engel üzerinden, engele 
çarpmadan planjon yaparak kontrol altına alacaktır. Her başarılı tutuş 5 puandır.  

 
 

Değerlendirme 
 

 Futbol spor beceri testinin (kaleci) 1. aşama sınavı içerisindeki ağırlığı %100 olarak 
hesaplanacaktır.  

 Futbol spor beceri testi sonrasında puan sıralamasında belirlenen kontenjana giren erkek ve 
bayan adaylar yetenek sınavının 2. aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır.(Bkz Tablo 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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16.4. Hentbol Branş Sınavı 

 
Hentbol Branş Parkuru (%70) 
 

Hentbol sınavı zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır. Aday, parkurun başlangıcına kurulu 
olan fotoseli, harekete girişle birlikte başlatacak ve sonda yer alan koşu ile de parkuru bitirdiğinde 
fotoseli otomatik olarak kapatacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir.  

 Adayların sınavdaki testleri bir kez yapma hakları olacaktır. 

 Kale atışları yapılırken top, baş hizasından yukarıda olmalı, atış sert yapılmalıdır. Basketbol veya 
farklı atış tipleri ile yapılan atışlar geçersiz sayılır. 

 Kale atışları bölümünde her 3 atış bölgesinde de belirlenen alanlara isabetli kale atışı yapamayan 
aday, başarılı atışı gerçekleştirene kadar yedek toplarla atış yapmak zorundadır. 

 Kale atışları bölümünde, orta oyun kurucudan sağ ve sol üst köşeye 1+1=2 SIÇRAYARAK atış, 
sağ veya sol kanattan alt veya üst uzak köşeye bir tane ( 1 ) SIÇRAYARAK KANAT ATIŞ 
TEKNİĞİ ile atış, pivot bölgesinden sağ ve sol üst veya alt köşeye 1+1=2 DÜŞEREK atış 
yapılacaktır. Aday toplamda 5 tane isabetli kale atışı yapacaktır. 

 Belirlenen alan dışından veya çizgiye basılarak yapılan pas veya atışlar geçersiz sayılır. 

 Aldatma hareketi, sola aldatma sağdan veya sağa aldatma soldan geçiş şeklinde olmalıdır. 

 Adaylar yukarıda belirlenen kurallara uymadıkları takdirde, diskalifiye edilirler. 
Buna göre hentbol sınavı şu şekilde yapılacaktır; 
 
1. Pas Testi : Aday, karşı duvara Temel Pas, yan duvara Bilek Pası yapacaktır. 1 seri= Temel Pas-

Bilek Pası-Top Tutma. 5 seriyi tamamlayan aday, süratle 2. istasyon olan, Kale Atışları Testine 
geçerek sınava devam edecektir (Şekil 6). 

 

 Pas Testinde, Temel Pas-Bilek Pası sırası takip edilmelidir. 

 Topu elinden kaçıran aday, kaçırdığı topu yakalayarak, hata yaptığı yerden, teste devam 
etmelidir. 

 Seriyi istenilen şekilde tamamlayamayan aday diskalifiye edilir. 
 

2. Orta oyun kurucu bölgesinden şut : Aday, yerde duran toplardan istediği bir topu alarak, steps 
yapmadan, top sektirerek kaleye doğru hareketlenir. Huni önünde stop - aldatma (sağdan veya 
soldan) yaptıktan sonra, 9 metre çizgisi gerisinden, istediği köşeden başlayarak sol ve sağ üst 
köşelere, SIÇRAYARAK kale atışı yapar. Sol üst köşeye isabetli 1(bir), sağ üst köşeye isabetli 1(bir) 
sıçrayarak kale atışı yapabilen aday, slalom testine geçer. 
 

 Adaylar yerde duran 4 adet toptan (2 Sağ Üst Köşeye, 2 Sol Üst Köşeye atılmalıdır) alarak atış 
yapacaklardır, aksi takdirde atış geçersiz sayılacaktır. 

 Atışlar, sıçrayarak kale atışı olacaktır. 

 Sağ ve sol üst köşelere isabetli birer atış yapamayan aday, tüm topları kullanmak 
zorundadır(2’şer adet). 1. Atışını isabetli yapan adayın diğer atışı yapmasına gerek yoktur.  

 Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir atışla yapılmaya çalışılması her atış için 3 sn. 
zaman cezası ile cezalandırılır. 

 
3. Slalom Testi : Aday hareketin başlangıcından aldığı topu, belirlenen aralıklarda dizilmiş olan 
direkler arasından sürerek hareketi tamamlar ve bitirişteki alana topu bırakır. 
 
 
4. Sol veya sağ kanat bölgesinden: Aday, kaleye doğru tercih ettiği kanat bölgesinden atış yapar. 
Aday yerde duran toplardan istediği bir topu alarak sıfırdan-dip çizgiden huniye kadar olan mesafe 
arasından 4m çizgisine doğru SIÇRAYARAK KANAT ATIŞ TEKNİĞİ ile atışını, kalenin uzak alt veya 
üst köşesine yapar. Uzak alt veya üst köşeye isabetli (1) bir kale atışı yapabilen aday, 3. Atış 
bölgesine (pivot) koşarak geçer. Sağ veya sol kanattan uzak alt veya üst köşeye atış yapmak adayın 
tercihine bağlıdır. 
 

 Adaylar yerden aldıkları toplarla atış yapacaklardır, aksi takdirde atış geçersiz sayılacaktır. 

 Uzak alt veya üst köşeye 1 (bir) isabetli atış yapamayan aday, yerdeki iki toplada atış yapmak 
zorundadırlar. 

 Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için  
5 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 
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5. Pivot bölgesinden: Aday, kale sahası çizgisinin gerisindeki belirlenen bir yerden atış yapar. Aday 
görevliden pas aldıktan sonra huninin önünden istediği köşeye içe doğru hareketlenerek DÜŞEREK 
atış yapmak zorundadır. İsabetli ve düşerek 1 (bir) kale atışı yapabilen aday, süratle bitiş çizgisindeki 
fotosel kronometreden geçerek testi tamamlar. 

 

 Adaylar görevlilerden aldıkları toplarla atış yapacaklardır, aksi takdirde atış geçersiz 
sayılacaktır. 

 Atışlar, huninin sağına veya soluna içe doğru hareketlenerek, düşerek kale atışı şeklinde 
olacaktır. 

 Bir adet isabetli atış yapamayan aday, görevliden alacağı diğer toplada atış yapmak 
zorundadır. 

 Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında veya nizami düşüşü göstermeden yapılan bir 
atışla tamamlanmaya çalışılması her atış için  5 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 

 
Teknik Puanlama: (%30 puan): 

Adayın yapmış olduğu parkurda uyguladığı tekniklere sınav jürisi tarafından 100 üzerinden 
yapılacak puanlamadır. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 6: Hentbol Branş Parkuru 
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Hentbol Spor Beceri Testi (Kaleci) (%100) 
Adaylar kaleci tekniği, pas, pozisyon alış ve hamleleri ile değerlendirilecektir. 
 

1. Hızlı Hücum Pas Testi (25 Puan):  

 Aday kale sahası çizgisini geçmeden sağ kanat, sol kanat, ve pivot bölgelerinden hızlı hücuma 
çıkan oyunculara uzun pas atacaktır.  

 Aday başlangıçta 4m çizgisi üzerinde yerini alacak ve işaretle beraber dip çizgideki toplardan 
birisini alarak hızlı hücuma çıkan oyuncuya pas atacaktır.   

 3 hızlı hücum pası atacak ve oyuncuyla buluşan her atış 5 puan ve genel teknik puanlama (10 
puan) olarak değerlendirilecektir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: Kaleciler İçin Hızlı Hücum Testi 
 

2. Kanat Bölgesi Kurtarış Tekniği (40 Puan):  

 Adaylar sağ ve sol kanattan atılacak birer atışı kaleye yakın pozisyondayken, yine sağ ve sol 
kanattan aşırtma ile atılan birer atışı yüksek pozisyondayken kurtaracaklardır. Her başarılı 
teknik için 10 puan alacaklardır.  
 

3. Oyun Kurucu Bölgesi Kurtarış Tekniği (35 Puan):  

 Adaylar oyun kurucu bölgelerinden atılan 5 şuta kurtarış yapacaklardır. Her başarılı teknik için 
7 puan alacaklardır. 
 

Değerlendirme 

 Hentbol spor beceri testinin 1. aşama sınavı içerisindeki ağırlığı %100 olarak hesaplanacaktır.  

 Hentbol spor beceri testi ve maç gözlemi sonrasında puan sıralamasında belirlenen 
kontenjana giren erkek ve bayan kalecilerde dahil adaylar yetenek sınavının 2. aşamasına 
geçmeye hak kazanacaklardır.(Bkz Tablo 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 m 
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16.5. Voleybol Branş Sınavı 

 
Voleybol Branş Parkuru (%70) 
 
1.İSTASYON : 
İstasyona gelen aday sepetin içerisinde bulunan toplardan birini alarak servis çizgisinin gerisinden 
tenis servis atışı yapar. Atış nizami olmalıdır. Aday, karşı sahada bulunan belirlenen alanlara 1’er adet 
isabetli atış yapmak zorundadır. Servis atış bölgesi 1 ve 5 nolu oyun alanı gerisinde belirlenmiştir. 
Sepet içerisinde 4 adet top vardır, topların 2 adeti 1 nolu bölgenin arkasındaki işaretlenmiş alana diğer 
2 adedi ise 5 nolu bölgenin arkasındaki işaretlenmiş alana atılacaktır. Aday işaretlenmiş bölgelere 1 
isabetli atış yaptığı takdirde diğer bölgeye atış yapacaktır. Aday eğer isabet sağlayamaz ise iki bölge 
için de ayrılmış olan 2 şer adet topu kullanmak zorundadır. Aday atışları tamamladıktan sonra diğer 
istasyona geçer. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir vuruşla tamamlanmaya çalışılması 
her vuruş için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. 
 
2.İSTASYON: 
2. istasyona gelen aday sepette bulunan topu alarak 2,75 m yükseklikte ve 2,5 metre mesafedeki 
alana 5 adet parmak pas yapar. Aday isabetsiz pas yaptığında aynı topu alıp tekrar kaldığı sayıdan 
devam eder. Pas yapılırken nizami parmak pas yapmazsa, belirlenen çizgiyi ihlal ederse, teknik hata 
yaparsa, HATA komutuyla istasyona kaldığı sayıdan devam eder.  
 
3.İSTASYON: 
3. istasyona gelen aday sepette bulunan topu alarak 2,75 m yükseklikte ve 2,5 metre mesafedeki 
alana 5 adet manşet pas yapar. Aday isabetsiz pas yaptığında aynı topu alıp tekrar kaldığı sayıdan 
devam eder. Pas yapılırken nizami manşet pas yapmazsa, belirlenen çizgiyi ihlal ederse, teknik hata 
yaparsa, HATA komutuyla istasyona kaldığı sayıdan devam eder.  
 
4. İSTASYON: 
4. İstasyona gelen aday 3 metre çizgisi üzerinde istediği herhangi bir yöne doğru planjon atar. 
 
5. İSTASYON: 
5. istasyona gelen aday sıçrayarak smaç vuruşları yapar. Hücum vuruşları adayın kendi attığı topa 
vurmasıyla 2 veya 4 numaralı bölgeden karşı sahada belirlenmiş olan  bölgelere (çapraz ve paralel 
sırasıyla) yapılacaktır. Aday, sepette bulunan topları alarak 2 adet smaç vurur. Smaçlar belirlenen 
bölgelere olmak zorundadır. Top sepetinde 4 adet top bulunacak, aday 2 smacı da istenen bölgelere 
vurana kadar bu topları kullanacaktır. Kasıtlı olarak topların istenen teknik dışında bir vuruşla 
tamamlanmaya çalışılması her vuruş için 3 sn. zaman cezası ile cezalandırılır. Erkeklerde file 
yüksekliği 2.43 m, bayanlarda 2.24 m olacaktır.  
 
Aday 5. İstasyonu tamamladıktan sonra direğin yanında bulunan çıkış çizgisine koşar, fotoselden 
geçer ve parkuru tamamlar. 
 
Teknik Puanlama: (%30 puan): 
Adayın yapmış olduğu parkurda uyguladığı tekniklere sınav jürisi tarafından 100 üzerinden yapılacak 
puanlamadır. 
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Şekil 8: Voleybol Branş Parkuru 
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16.6. Yüzme Branş Sınavı 

 

 Yüzme sınavı Halime Çavuş Yüzme Havuzu’nda yapılacaktır. Adaylar gelirken mayo, terlik, 
bone ve havlu getireceklerdir. 

 Adayların Yüzme sınavı 25 metrelik havuzda 2 aşamalı olarak yapılacaktır. 1. aşamada 
adaylar 100 m. Serbest stili zorunlu olarak yüzeceklerdir. 2. Aşamada ise adaylar kurbağa, 
sırtüstü ve kelebek stilinden birini seçerek 50 m. yüzeceklerdir. 

I. Aşama : 100 m. Serbest Stil  (Tablo 10) 
II.Aşama : 50 m. Seçmeli Stil (Tablo 11) 

 Adaylar yüzdükleri stillerde yaptıkları derecenin karşılığı olan puanı alacaklardır. Her iki 
aşamadan aldıkları puan toplamı adayların yüzme branşlarındaki toplam puanını 
belirleyecektir. Her iki stilde de hiç puan alamayan öğrenciler (0 puan) ikinci aşamaya 
geçemeyeceklerdir.  

 Yüzme sınavı FINA kurallarına uygun olarak yapılacaktır 

 Adaylar II. aşamada yüzmek istedikleri stili ön kayıt esnasında belirtmek zorundadır.  Kayıttan 
sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.   

 
Tablo 10. I. Aşama 100 m. Serbest Stil Değerlendirme Tablosu 

Puan Bayan Bay Puan Bayan Bay Puan Bayan Bay 

50 01:20:99 01:10:99 32,50 01:27:99 01:17 15 01:34:99 01:24:99 

47,50 01:21:99 01:11:99 30 01:28:99 01:18 12,50 01:35:99 01:25:99 

45 01:22:99 01:12:99 27,50 01:29:99 01:19 10 01:36:99 01:26:99 

42,50 01:23:99 01:13:99 25 01:30:99 01:20 7,50 01:37:99 01:27:99 

40 01:24:99 01:14:99 22,50 01:31:99 01:21 5 01:38:99 01:28:99 

37,50 01:25:99 01:15:99 20 01:32:99 01:22 2,50 01:39:99 01:29:99 

35 01:26:99 01:16:99 17,50 01:33:99 01:23 0 01:40:99 01:30:99 

 
Tablo 11. II. Aşama 50 m. Seçmeli Stiller Değerlendirme Tablosu 

Bayanlar 50 m. Erkekler 50 m. 

Puan Kurbağa Sırtüstü Kelebek Puan Kurbağa Sırtüstü Kelebek 

0 01:10:99 01:07:99 01:06:99 0 01:03:99 01:00:99 00:59:99 

2 01:09:99 01:06:99 01:05:99 2 01:02:99 00:59:99 00:58:99 

4 01:08:99 01:05:99 01:04:99 4 01:01:99 00:58:99 00:57:99 

6 01:07:99 01:04:99 01:03:99 6 01:00:99 00:57:99 00:56:99 

8 01:06:99 01:03:99 01:02:99 8 00:59:99 00:56:99 00:55:99 

10 01:05:99 01:02:99 01:01:99 10 00:58:99 00:55:99 00:54:99 

12 01:04:99 01:01:99 01:00:99 12 00:57:99 00:54:99 00:53:99 

14 01:03:99 01:00:99 00:59:99 14 00:56:99 00:53:99 00:52:99 

16 01:02:99 00:59:99 00:58:99 16 00:55:99 00:52:99 00:51:99 

18 01:01:99 00:58:99 00:57:99 18 00:54:99 00:51:99 00:50:99 

20 01:00:99 00:57:99 00:56:99 20 00:53:99 00:50:99 00:49:99 

22 00:59:99 00:56:99 00:55:99 22 00:52:99 00:49:99 00:48:99 

24 00:58:99 00:55:99 00:54:99 24 00:51:99 00:48:99 00:47:99 

26 00:57:99 00:54:99 00:53:99 26 00:50:99 00:47:99 00:46:99 

28 00:56:99 00:53:99 00:52:99 28 00:49:99 00:46:99 00:45:99 

30 00:55:99 00:52:99 00:51:99 30 00:48:99 00:45:99 00:44:99 

32 00:54:99 00:51:99 00:50:99 32 00:47:99 00:44:99 00:43:99 

34 00:53:99 00:50:99 00:49:99 34 00:46:99 00:43:99 00:42:99 

36 00:52:99 00:49:99 00:48:99 36 00:45:99 00:42:99 00:41:99 

38 00:51:99 00:48:99 00:47:99 38 00:44:99 00:41:99 00:40:99 

40 00:50:99 00:47:99 00:46:99 40 00:43:99 00:40:99 00:39:99 

42 00:49:99 00:46:99 00:45:99 42 00:42:99 00:39:99 00:38:99 

44 00:48:99 00:45:99 00:44:99 44 00:41:99 00:38:99 00:37:99 

46 00:47:99 00:44:99 00:43:99 46 00:40:99 00:37:99 00:36:99 

48 00:46:99 00:43:99 00:42:99 48 00:39:99 00:36:99 00:35:99 

50 00:45:99 00:42:99 00:41:99 50 00:38:99 00:35:99 00:34:99 
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17. İKİNCİ AŞAMA TESTLERİ 
 Bu aşama testlerinin sınav içerisindeki toplam ağırlığı %50’dir. 

 Adaya bu aşamadaki tüm testler için tek hak verilecektir. 
 

17.1. Koordinasyon Testi ( %50 ) 

 

 Koordinasyon Testi adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup, testin sınav 
içerisindeki ağırlığı %50’dir. Aday katıldığı koordinasyon testinde elde ettiği en iyi dereceye göre 
Tablo 12’de belirtilen puanları alır. 

 Koordinasyon sınavına girmek üzere gelen adaylar sabah saat 08:30’da sınav yerinde hazır 
bulunacaklar ve aday numarasına göre sıraya konularak sınava alınacaklardır.  

 Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday bilgisayarda geriye dönüşüm mümkün 
olmadığı için kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınav sırasını kaçıran adayın bu aşamadaki 
sınav notu O (sıfır) kabul edilecek ve böylece elenmiş olacaktır.  

 Koordinasyon sınavı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.  

 Sınavlardan 1 hafta önce; adaylar için sınavın yapılacağı tesislerde ve nizami ölçülerde 
deneme parkurları kurulacaktır. Net bilgi için yüksekokul web sayfasının takip edilmesi 
rica olunur 

 
 

Koordinasyon Parkuru 
 

 Aday başlangıç çizgisindeki yerini alır. 

 Başlama komutu ile fotoselin bulunduğu kapıdan geçerek 110 cm yüksekliğindeki atlama 
beygirinin üzerinden engeli tüm vücudu ile geçer. 

 Aday minder üzerine gelir ve öne takla atar. 

 Takla atan aday 30 cm yükseklikteki denge aletine çıkar, üzerinde yürür veya koşar. 
Dengeden düşen veya ayağı yere değen aday düştüğü yerden tekrar dengeye çıkar, 
yürümeye-koşmaya devam eder. Yapılan her hata(yerdeki her adım, düşme) için adaya 1 
sn. cezası verilir. Adaylar denge tahtasını çizgi ile belirlenen son alana basarak geçmek 
zorundadır. Aday belirlenen alana basmadan diğer istasyona geçerse1sn cezası ile 
cezalandırılır. 

 Aday el merdivenine geçer. Aday el merdiveninden düşerse tekrar baştan başlar. 2. 
tekrarında belirlenen tutuş alanına kadar ilerleyip düşen aday el merdiveninin sonundaki 
kasanın üzerinden geçerek bu istasyonu geçer. Ancak 2. tekrarında belirlenen tutuş 
alanına kadar gelemeden düşen aday 3. tekrar için tekrar baştan başlar. Eğer bu hakkında 
da düşerse el merdiveninin sonundaki kasanın üzerinden geçerek bu istasyonu geçer. 

 El merdiveninden çıkan aday koşarak renkli top istasyonuna gelir. Her bir topu önce kendi 
rengindeki kutulara koyar. Koyulan topun çıkması durumunda aday çıkan topu tekrar 
koymadan diğer topa geçemez. Aday topları tek tek taşıyacaktır ve taşınan toplar tekrar 
başlangıçtaki aynı renkteki kutuya geri konacaktır. İstasyon terk edildiğinde tüm topların 
ilgili renkteki kutularda olması zorunludur. Farklı kutulara top koyma veya topların kutu 
dışına çıkması 1’er sn cezası ile cezalandırılır. Topların uzaktan fırlatılarak kutulara 
koymaya çalışmak veya topu kasaya koymayı denemeden parkuru terk etmek diskalifiye 
sebebidir. 

 Aday topları uygun bir şekilde koyduktan sonra istediği ayakla başlamak şartıyla (sağ-sol 
veya sol-sağ) tüm dairelerin içine sırayla basmak zorundadır. Dairelerin içine basılmayan 
her adım 1 sn cezası ile cezalandırılır 

 Aday filenin üstünden top atma istasyonuna gelir. Filenin yanındaki, içinde topun 
bulunduğu kasadan topu alır ve filenin üzerinden diğer tarafa atar. Fileden üzerinden geçen 
topu yakalar ve diğer tarafa aynı şekilde atar. Fileden geçen topu yakalar ve ilk aldığı 
kasaya geri koyar. Topun filenin altından geçmesi durumunda aday topu alır ve filenin 
üstünden geçene kadar atar. Kasaya konulan topun çıkması durumunda ise aday çıkan 
topu tekrar alır ve kasaya koyar. Topu kasaya koymadan parkuru terk etmek diskalifiye 
sebebidir. 

 Aday topları uygun kasaya koyduktan sonra sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda öne 
– sağa – öne - sola- öne olmak üzere 5 adet çift ayak sıçrama yapar. Bütün sıçramalar çift 
ayakla yapılmak zorundadır. Yere düşüşler tek ayakla olabilir. Her tek ayak sıçrama 1 sn ile 
cezalandırılır 

 Aday 45 derecelik açılarla ve 210 cm aralıklarla dizilmiş olan engeller arasında slalom 
yapar. Aday engelleri kendisine avantaj sağlayacak şekilde oynattığı durumda 1 sn cezası 
ile cezalandırılır. Slalom sırasını atlarsa diskalifiye sebebidir. 
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Koordinasyona Ait Önemli Not: 
 

 Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun 
tekrarı yapılacaktır. 

 Koordinasyon parkuru dereceleri Tablo 12’de gösterilen cetvele göre 100’lük puana 
dönüştürülecektir.  

 Koordinasyon puan tablosu 50’şer saliselik zaman dilimlerine göre düzenlenmiştir. Ara 
değerler bilgisayar ortamında 1’er saliselik hassas dağılıma göre hesaplanacaktır. 

 Adayın kendisine avantaj sağlayacak şekilde, istasyonları kurala aykırı ve kasıtlı bir 
biçimde terk etmesi hata olarak değil, diskalifiye olarak değerlendirilecektir. 

 
 

Tablo 12. Koordinasyon Testi Derece ve Puan Tablosu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sıra 
Bayanlar Erkekler 

Derece (sn) Ham Puan Derece(sn) Ham Puan 

1 45,0 100 40,0 100 

2 45,5 97,5 40,5 97,5 

3 46,0 95,0 41,0 95,0 

4 46,5 92,5 41,5 92,5 

5 47,0 90,0 42,0 90,0 

6 47,5 87,5 42,5 87,5 

7 48,0 85,0 43,0 85,0 

8 48,5 82,5 43,5 82,5 

9 49,0 80,0 44,0 80,0 

10 49,5 77,5 44,5 77,5 

11 50,0 75,0 45,0 75,0 

12 50,5 72,5 45,5 72,5 

13 51,0 70,0 46,0 70,0 

14 51,5 67,5 46,5 67,5 

15 52,0 65,0 47,0 65,0 

16 52,5 62,5 47,5 62,5 

17 53,0 60,0 48,0 60,0 

18 53,5 57,5 48,5 57,5 

19 54,0 55,0 49,0 55,0 

20 54,5 52,5 49,5 52,5 

21 55,0 50,0 50,0 50,0 

22 55,5 47,5 50,5 47,5 

23 56,0 45,0 51,0 45,0 

24 56,5 42,5 51,5 42,5 

25 57,0 40,0 52,0 40,0 

26 57,5 37,5 52,5 37,5 

27 58,0 35,0 53,0 35,0 

28 58,5 32,5 53,5 32,5 

29 59,0 30,0 54,0 30,0 

30 59,5 27,5 54,5 27,5 

31 60,0 25,0 55,0 25,0 

32 60,5 22,5 55,5 22,5 

33 61,0 20,0 56,0 20,0 

34 61,5 17,5 56,5 17,5 

35 62,0 15,0 57,0 15,0 

36 62,5 12,5 57,5 12,5 

37 63,0 10,0 58,0 10,0 

38 63,5 7,5 58,5 7,5 

39 64,0 5,0 59,0 5,0 

40 64,5 2,5 59,5 2,5 

41 65,0 0,0 60,0 0,0 
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D. BÖLÜMLER İÇİN İSTENEN ÖN KOŞULLAR 
 

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında yüksekokulumuza bağlı bölümler herhangi bir ön koşul 
belirlememişlerdir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


