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Sevgili Adaylar, 
 

Uluslararası standartlarda eğitim veren, 
mezunlarının yurt içinde ve dışında ismini 
başarılarıyla duyurduğu, sadece akademik 
yönüyle değil, spor başarıları ile de adından 
saygıyla söz ettirdiği Üniversitemizin 
kapılarını sizlere sonuna kadar açıyoruz. 
 
Sizler, 3 Enstitü, 16 Fakülte, 1 Devlet 
Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 19 Meslek 
Yüksekokulu ve çok sayıda araştırma 
uygulama merkezi ile yaklaşık 55.000 kişilik 
kocaman ADÜ ailesinin bir ferdi olabilmek 
için çaba harcayacaksınız. 
 
Bu çabanızın sonucunda aranızdan başarılı olanlar sadece ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin bir 
öğrencisi olmaya hak kazanmayacak aynı zamanda Üniversitemizin uluslararası standartlarda 
verdiği eğitim ve sunduğu gelişmiş imkanlarla, alanında yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, 
toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri 
izleyebilen bir birey olma ayrıcalığına da kavuşacaktır. 
 
Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim almaya hak kazanan ve ailemizin bir üyesi olan öğrencilerimiz, 
Üniversitemize bağlı her okul gibi her biri alanında uzman akademisyenlerimizin verdiği teorisi 
güçlü eğitimin yanı sıra sporun her türüne göre donatılmış spor kompleksimizde güçlü bir 
uygulamalı eğitim de alacaklardır. 
 
İyiye ve güzele ulaşmanın yolunun çok çalışmaktan, inanmaktan ve azmetmekten geçtiğine olan 
inancımızla sizleri Üniversitemize girme yolunda gösterdiğiniz kararlılık ve azim için tebrik 
ediyorum. Unutmayın istemek başarmanın yarısıdır. Tüm isteklerinizin size hayırlı kapılar açması 
temennisi ile sizleri şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. 

 
                                           Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR 

                                                              Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü 
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Bu kılavuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve 
Rekreasyon Bölümüne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları açıklamak 
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GENEL BİLGİLER 
 
Misyon 
Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri, spor branş antrenörleri, spor yöneticileri ve rekreasyon uzmanları yetiştirmek, evrensel 
ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde 
toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine katkı sağlamak. 
 
Vizyon 
Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği 
güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren kurumlan ile eşdeğer eğitim 
ve araştırma kurumu olmak. 
 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile ilk defa öğrenci kabul eden okulumuz 10.06.1997 tarih ve 
97/9414 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu statüsüne dönüşmüştür. 
2002 yılında açılan üç yeni programla (Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği) büyüyerek 
toplamda 4 bölümde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 9.4.2018 tarih ve 
2018/11657 sayısı ile imzalanan kararname sonucunda Spor Bilimleri Fakültesi olarak fakülteye dönüşen 
okulumuz dört bölümü ve üç ikinci öğretim bölümü ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 
Programlarıyla, beden eğitimi ve spor öğretmeni, bir çok branşta antrenör, spor yöneticisi ve rekreasyon 
elemanı yetiştirmektir. Fakültemizden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da özel 
okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerde ve spor tesis ve 
işletmelerinde spor yöneticisi, kulüplerde ve çeşitli kurumlarda antrenör, turizm, sağlık ve spor 
sektöründe ve yerel yönetimlerde rekreasyon elemanı olarak görev alabilmektedirler. 

 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 
1995-1996 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul ederek eğitim ve öğretime başlayan bölümümüz 
bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim yöntemlerini kullanabilen, öğretim 
teknolojilerinden yararlanabilen, beden eğitimi ve spor alanında gelişme ve değişmeleri takip eden, genel 
kültür düzeyi yüksek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip, gerekli mesleki 
formasyonu edinmiş beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir. Bölümümüz bilgi toplumunun 
değerlerini özümsemiş, nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenleri yetiştirmenin yanı sıra; eğitim, öğretim ve 
öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan yetiştirdiği Beden Eğitimi Öğretmenleri 
ile örnek gösterilen bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, kendi 
potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda en üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim 
verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmek 
temel hedeflerimizdendir. Dört yıllık eğitim veren bölümümüz her yıl elli öğrenciyi eğitim öğretim 
sıralarına kazandırırken Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi için ülke çapında geçerli olan eğitim öğretim 
müfredatına dayalı eğitim vermektedir. 
 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
2003-2004 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayan bölümümüz dört yıllık eğitim vermekte ve her yıl elli 
öğrenciye antrenörlük eğitimi alma imkânı sağlamaktadır. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ikinci 
öğretim programının da açılması ile ülkemizin antrenör ihtiyacına önemli katkı sağlamaya başlayan 
bölümümüzden uzmanlık spor branşlarına göre mezun olan öğrenciler ilgili federasyonlardan farklı 
kademelerde doğrudan antrenörlük belgesi alabilmekte ve birçok kulüp ve spor kurumunda antrenörlük 
yapabilmektedir. Amacı seçilen spor dalında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik değerlere 
önem veren, üstün bilgi ve birikimi olacak, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık antrenörler 
yetiştirmek olan bölümümüz de ağırlıklı olarak genel ve spor eğitimi ve seçilen uzmanlık alanında üst 
seviyede spor ve antrenman bilgisi eğitimi verilmektedir. 
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Spor Yöneticiliği Bölümü 
2004-2005 Eğitim - Öğretim yılında eğitime başlayan ve dört yıllık eğitim veren bölümümüz birinci ve 
ikinci öğretim programlarına öğrenci kabul etmektedir. Amacı Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan vizyoner 
ve yaratıcı, karar verme aşamasında yetenekli, meslek bilgisi ile donanımlı, genel kültür düzeyi yüksek ve 
yönetişim yapabilen Spor Yöneticileri yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, ulusal spor 
teşkilatının değişik kademelerinde yöneticilik, spor organizasyonlarında halkla ilişkiler, spor hukuku 
danışmanlığı, spor pazarlama sorumlusu, spor istatistikçiliği, askeri spor eğitim programları sorumlusu, 
spor tesisi yönetimi, sağlık kulübü yönetimi, sportif turnuvalar yönetimi, spor malzemeleri satış yönetimi, 
rekreasyon programları yönetimi, yarışma organizasyonları yönetimi, spor ligleri yönetimi, yaz ve kış spor 
okulları yönetimi, kreş ve anaokulları spor direktörlüğü, spor danışmanlık şirketleri yöneticilik, özerk spor 
federasyonlarında yöneticilik, yerel yönetimler spor organizasyonları, engelliler spor yönetimi, spor 
gazeteciliği, spor fotoğrafçılığı, spor yazarlığı, spor yayıncılığı ve programcılığı gibi çok geniş bir alanda 
çalışma fırsatları bulabilmektedirler. 
 
Rekreasyon Bölümü 
2003-2004 Eğitim - Öğretim yılında eğitime başlayan bölümümüz dört yıllık eğitim vermekte ve her yıl 
birinci ve ikinci öğretim programlarına elli öğrenci kabul ederek rekreasyon elemanı yetiştirmektedir. 
Toplumun serbest zaman kültürünü yönlendirebilmek için multidisipliner olarak eğitim-öğretim veren 
bölümümüzün amacı kişilerin yaşam kalitesini arttırabilmek, serbest zaman doyumunu sağlayabilmek, 
kişilere aktif yaşamın farkına vardırabilmek, yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları 
planlayabilmek, rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan uzman insan 
kaynağı yetiştirebilmek, her yaş grubuna liderlik yapabilen rekreasyon liderleri yetiştirebilmek ve 
rekreasyon alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sonuçlarını yorumlayıp 
uygulamaya aktarabilmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler spor, turizm, sağlık ve eğlence 
sektöründe ve yerel yönetimlerde rekreasyon uzmanı olarak çalışma fırsatı bulabilmektedir. 
 
1. BAŞVURU TARİHİ ve YERİ 
2020 Özel Yetenek Sınav ön kayıtları adayın kendisi tarafından 10-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi WEB sayfası (sbfyetenek.adu.edu.tr) 
üzerinden on-line yapılacaktır. Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar ön kayıt sonunda 
verilen, kendilerine ait başvuru formunu imzalayarak ekinde başvuru için istenen tüm belgeler ile birlikte 
31 Ağustos 2020 Pazartesi mesai saati bitimine (17.00) kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Merkez Kampüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Efeler - AYDIN adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da 
kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir, masrafı ödenmemiş belgeler teslim alınmaz) ulaştırmak 
zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmelerin 
sorumluluğu adayın kendisine aittir. 
 
2. BAŞVURU KOŞULLARI 

a. T.C. vatandaşı olmak, 
b. En az lise mezunu olmak, 
c. 2020 Temel Yeterlik Testi’nden (TYT) en az 150,00 puan almış olmak, 
d. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak, 
e. Eğitim öğretim faaliyetlerine katılımına engel olabilecek bedensel, zihinsel ve konuşma engeli 

bulunmamak, 
f. Bedensel Engelli Adaylar: En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı 

kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak 
güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, günlük yaşam 
etkinliklerinde tam bağımsızlığını kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım 
kullanma ve giyme sorunu olmayan beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 olan 
ortopedik engelli olmak, 

g. İşitme Engelli Adaylar: İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak 
okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, denge merkezinde hasarı olmayan işitme engelli 
olmak, 
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h. Görme Engelli Adaylar: Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4 boyutundaki kâğıda 
12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan günlük etkinliklerini 
yerine getirebilen görme engelli olmak, 

i. Zihinsel Engelli Adaylar: “Eğitilebilir zihinsel engelli” olma özelliği taşıyan ve sağlık kurulu 
raporunda belirtilen zihinsel engelli olmak, 

j. Engelli kategorilerinden başvuran adaylar için 2020 Temel Yeterlik Testi’nden (TYT) en az 100,00 
puan almış olmak. 
 

3. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
a. Başvuru Formu (Başvuru sistemi üzerinden yapılan işlemler tamamlandıktan sonra her aday için 

hazırlanarak imzalanmış başvuru formu) 
b. En Az Lise Diploması Fotokopisi (Noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı) 
c. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) 
d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
e. Sağlık Raporu (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ibareli, 

herhangi bir sağlık kurumundan alınan rapor) 
f. Milli Sporcu Belgesi (Milli sporcu adaylar için, ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü onaylı milli sporcu olduğunu gösterir belgenin 
aslı ya da noter tasdikli örneği. Milli sporcu belgesini başvuru sırasında teslim etmeyen adaylar 
diğer adaylar ile aynı şartlarda değerlendirilir) 

g. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelli adaylar için, başvuru koşullarında belirtilen engel türlerine 
göre engel durumlarını belirten, üniversite veya devlet hastanelerinden alınan ve üzerinde Spor 
Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan sağlık raporu) 

 
4. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  
2020 Özel Yetenek Sınavında öğrenci alınacak bölümler ve kontenjanları ve Tablo 1’de belirtilmiştir. 
 

BÖLÜMLER 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 
Başvuru 
Taban 
Puanı Kadın Erkek 

Milli 
Engelli Toplam 

Kadın Erkek 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 14 19 2 4 1 40 

2020-2021 
TYT 

150 puan 

Antrenörlük Eğitimi (I. Öğretim) 17 22 3 7 1 50 

Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim) 14 19 2 4 1 40 

Rekreasyon (I. Öğretim) 19 24 2 3 2 50 

Rekreasyon (II. Öğretim) 15 20 1 2 2 40 

Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) 19 24 2 3 2 50 

Spor Yöneticiliği (II. Öğretim) 15 20 1 2 2 40 

Toplam 113 148 13 25 11 310 

 
 

5. MİLLİ SPORCULAR  
a. Milli sporcu belgesini başvuru sırasında vererek milli sporcu kontenjanından yararlanmak 

isteyen adaylar ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış milli sporcu olduğunu gösterir belgenin aslı ya da 
noter tasdikli örneği ile başvuru yapabilirler. Milli sporcu belgesini başvuru sırasında 
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teslim etmeyen adaylar diğer adaylar ile aynı şartlarda değerlendirilir. 
b. Bölüm tercihlerinde milli sporcuların sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, 

sporcuların sahip oldukları millilik kategorileri (sırasıyla A-B-C) göz önüne alınarak 
değerlendirilirler. Aynı kategoride yer alan milli sporcu adaylar arasında puan eşitliği olması 
durumunda TYT Puanı yüksek olan milli adaya öncelik verilir. 

c. Milli sporculara ayrılan kontenjanlar boş kalması durumunda boş kalan kontenjanlara 
tercihlerine göre en yüksek puandan başlayarak diğer adaylar arasından yerleştirme yapılır. 

 
6. SINAV KOMİSYONLARI  

a. Sınav komisyonları Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Komisyon üyeleri 
öncelikle Dekanlık öğretim elemanlarından seçilir; zorunlu hallerde üniversitenin diğer fakülte ve 
yüksekokulların ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından görevlendirme yapılabilir. 

b. Sınav Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği 
şartlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

 
7. SINAV TAKVİMİ 
 

AŞAMA TARİH YER 

Aday Başvuru - Kayıt Tarihleri 10.08.2020 / 28.08.2020 

sbfyetenek.adu.edu.tr 
Aday Başvuru Evrak Teslim 

Son Tarihi 
31.08.2020 

(mesai bitimi - saat: 17.00) 

Özel Yetenek Sınavı 
Başlama Tarihi 

01.09.2020 (saat: 08.00) 
Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Spor Salonu 

Yerleştirme Puanları İlanı 

sbfyetenek.adu.edu.tr sbfyetenek.adu.edu.tr Bölüm Tercihi Yapma 

Yerleştirme Sonuçları İlanı 

Öğrenci Kayıt Tarihleri 
Asıl 14-15.09.2020 

Yedek 17-18.09.2020 

Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Binası  

 
8. ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILACAĞI YER 
Özel Yetenek Sınavı belirtilen tarihler arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi spor tesislerinde yapılacaktır. Aday başvurusunun çok olması durumunda süre uzatılabilir. 
 
9. ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR  
Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. öğretim, Rekreasyon I. ve II. öğretim ile Spor 
Yöneticiliği I. ve II. öğretim programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde 
tutularak yapılacaktır.  

a. 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Kılavuzu’nda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim 
programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır. 

b. Özel Yetenek Sınavı seçme ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 4. maddesinde ve 6. maddesinde 
belirtilen hususlara göre yapılacaktır. 



8 
 

10. ÖZEL YETENEK SINAVI 
Özel Yetenek Sınavı sekiz (8) bölümü (istasyon) bulunan Temel Beceri Testinden oluşur. Temel Beceri 
Testi, adayların el, ayak ve bedensel becerileri yanında temel ve bileşik motorik özelliklerden oluşan farklı 
kapasitelerini birbirini takip eden istasyonlar ile ölçmeyi amaçlar. 
 

Temel Beceri Testi: 
a. Temel Beceri Testini yapmak için adaylara bir (1) hak verilir. 
b. Adayların Temel Beceri Testini tamamladıkları süre tüm adaylar sınavı tamamladıktan sonra özel 

yetenek sınav puanına dönüştürülerek yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılır. 
c. Temel Beceri Testine kadın adaylardan başlanır. Tüm kadına adaylar testi tamamladıktan sonra 

erkek adaylar sınava alınır. 
d. Temel Beceri Testine en küçük aday numarasına sahip adaydan başlanır. 
e. Temel Beceri Testinde yapılması gereken hareketleri istenen şekilde yapmayan veya yapmamakta 

ısrar eden adaylar ihraç edilir. 
f. Temel Beceri Testini 150 saniye (2,5 dakika) içerisinde tamamlayamayan adayların sınavı 

durdurularak diskalifiye edilirler ve puan alamazlar. 
 
Temel Beceri Testi aşağıda belirtilen sıra ve biçimde yapılır; 
 
Başlama (Start) 
Aday teste başlayabileceği komutunu alması ile koşarak başlama çizgisi üzerinde bulunan süreölçerin 
(telemetrik fotosel) başlama kapısından geçerek test süresini başlatır. Süreölçerin başlama ve bitiş kapıları 
arasında harcanan süre adayın test süresidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstasyon 1: Öne Düz Takla 
Başlama noktasından koşarak süreölçeri başlatan aday minder üzerinden bir (1) öne düz takla atar ve 
ikinci istasyona koşar. 
 
 

 
 
 
 
 



9 
 

İstasyon 2: Top Taşıma 
Aday bu istasyonda, iki (2) sağ tarafta, iki (2) sol tarafta bulunan tenis topunu sırasıyla ortada bulunan 
engeli aşarak karşı tarafta bulunan aynı sıradaki bölüm içerisine taşır. Aday her seferinde eline tek top 
alabilir. Her iki tarafta da toplar cimnastik sırasına 2 metre uzaklıktadır. Aday kendisinden önceki adayın 
topları bıraktığı taraftan topu taşımaya başlar. Tüm topları istenen sıra ile istenen bölüme koyan aday 
üçüncü istasyona koşar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstasyon 3: Denge Engelinden Alt-Üst Geçiş 
Aday bu istasyonda engelin iki (2) defa üzerinden ve iki (2) defa altından geçer. Engelin yüksekliği kadın 
adaylar için 85 santimetre, erkek adaylar için 95 santimetredir. Aday bu istasyona istediği yönden (sağ 
veya sol) başlayabilir. İstenen sayıdaki geçiş hareketlerini bitiren aday dördüncü istasyona koşar. 
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İstasyon 4: Reaksiyon Hızı Ölçüm Lambaları 
Aday bu istasyonda sıralanmış olan sekiz (8) lamba arasındaki rastgele yanan lambaya en kısa sürede 
sekiz (8) dokunuş yapmaya çalışır. Aday bir önceki istasyondan koşarak gelene kadar bu istasyondaki bir 
lamba yanmaktadır. Aday yanan lambaya dokunarak teste başlar. Aday her yanan lambaya net bir 
dokunuş yaptığında sekiz (8) lambadan herhangi birisi rastgele olarak yanar (üst üste aynı yerdeki lamba 
yanabilir). Farklı bölgelerde yanan lambalara sekiz (8) net vuruş yapılarak lambaların söndürülmesi 
gerekir. Sekizinci vuruş yapılarak son lambanın söndürülmesi ile istasyon tamamlanır ve tüm lambalar 
sönük hale geçer. İstasyonu tamamlayan aday beşinci istasyona koşar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstasyon 5: Engelli Sürat Koşusu 
Aday bu istasyonda 20 metre uzunluğundaki üç (3) kulvarda sürat koşusu yapar. Birinci kulvar boştur. 
İkinci kulvar içerisinde iki (2) adet engel bulunur. Birinci engelin yüksekliği 40 santimetre ikinci engelin 
yüksekliği 50 santimetredir. Üçüncü kulvar içerisinde ise bir (1) adet cimnastik beygiri (kadın adaylar için 
115 santimetre yüksekliğinde, erkek adaylar için 130 santimetre yüksekliğinde) bulunur. Aday karşısına 
çıkan tüm engellerin üzerinden geçerek istasyonu tamamlar. Engellerin üzerinden geçmeyen aday 
diskalifiye edilir. Engelli sürat koşusunu istenilen şekilde tamamlayan aday altıncı istasyona koşar. 
 

 
 
 
 
 



11 
 

 
İstasyon 6: Sağlık Topu Fırlatma 
Aday bu istasyonda kasa içerisinde bulunan sağlık topunu alarak (erkek adaylar için 3 kg, kadın adaylar 
için 2 kg.) 290 santimetre yüksekliğindeki engelin üzerindeki 2,5 metre aralığı bulunan dikmelerin 
arasından iki (2) defa geçirir. Aday ilk atışına önden ya da arkadan başlayabilir. İki atışını bitiren aday 
sağlık topunu topu aldığı kasanın içine koyar. Kasanın içine sabit olarak konmayan toplar (sekerek kasanın 
içinden çıkan vb. durumlarda) aday tarafından tekrar tutularak kasa içerisine sabit olarak konmalıdır. İki 
atışını tamamlayan ve sağlık topunu aldığı kasanın içerisine koyan aday yedinci istasyona koşar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstasyon 7: Çabukluk - Çeviklik 
Aday bu istasyonda aralık mesafesi 2 metre olan beş trafik hunisinin etrafından (ayaklarını huninin 
üzerinden geçirmeden ve hiçbir şekilde dokunmadan) kısa adımlarla ve en kısa sürede koşu yapar. Oklar 
ile belirtilen yönde koşusunu tamamlayan aday sekizinci ve son istasyona koşar. 
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İstasyon 8: Paralelden Geçiş 
Aday bu istasyonda asimetrik cimnastik paralelinin altından içine (arasına) 
girer, kollarından güç alarak yapacağı sıçrama hareketiyle paralelin yüksek kolu 
üzerinden geçerek bitiş çizgisi üzerinde bulunan süreölçere koşar. 
 

a. Kadın adaylar için alçak kolun yüksekliği 135 santimetre, yüksek kol 
yüksekliği 145 santimetredir. 

b. Erkek adaylar için alçak kolun yüksekliği 145 santimetre, yüksek kol 
yüksekliği 155 santimetredir. 

 
 
 
 
 
 
Bitiş (Finish) 

a. Aday bitiş çizgisi üzerindeki süreölçerin arasından geçerek süreyi 
durdurur. 

b. Aday kendisini atarak, yuvarlanarak ya da başka herhangi bir şekilde 
geçmeye çalışarak süreölçeri durduramadığı durumlardan kendisi 
sorumludur. Süreölçeri durduramayan adaydan geri dönerek 
süreölçeri durdurması beklenir. 

c. Süreölçerin durması ile elde edilen süre adayın test süresidir ve 
otomatik şekilde Özel Yetenek Sınav Programına adayın Temel Beceri 
Test süresi olarak kayıt edilir. 

 
 
11. SINAVIN UYGULANIŞINA İLİŞKİN ESASLAR  

a. Özel Yetenek Sınavı Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde 
önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır.  

b. Her aday sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen t-shirt ile katılmak zorundadır. 
c. Adaylar kendilerine bildirilen test tarihi ve saatinde sınav alanında bulunmak zorundadır. 

Kendilerine verilen aday numara sırasına göre sınav yerinde bulunmayan ve sınava katılmayan 
adaylar daha sonra sınava alınmaz ve haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

d. Adaylar sınav süresince on-line başvuruları sırasında kendilerine verilen Sınav Giriş Belgesini ve 
nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak, Temel Beceri Testi için sınav alanına girerken yetkili 
kişiye göstermek ve teste başlamadan önce sınav masasına teslim etmek zorundadır. Sınav Giriş 
Belgesi ve nüfus cüzdanı bulunmayan adaylar Temel Beceri Testine kesinlikle alınmaz. 

e. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce, belgeleri ve spor malzemeleriyle sınav 
yerinde hazır bulunmalıdır. 

f. Adaylara ısınmaları için ek süre ve deneme hakkı verilmez. Sınav alanına adaylar ve görevliler 
dışında hiç kimse alınmaz. 

g. Temel Beceri Testine katılan adaylara 1 (bir) hak verilir (adayın kendisinden kaynaklanmayan 
herhangi bir hatadan dolayı test skoru elde edilemediği tespit edilirse Sınav Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu kararıyla adaya bir hak daha verilebilir). 

h. Temel Beceri Testini tamamlamadan kendi isteği ile bırakan (terk) adaylara tekrar sınav hakkı ve 
puan verilmez ve yerleştirmede dikkate alınmazlar. 

i. Temel Beceri Testinde elektronik süreölçerin kaydettiği skorlar Özel Yetenek Sınavı Programına 
otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır. 

j. Temel Beceri Test skoru her adaya testi tamamladıktan sonra sınav alanını terk etmeden önce 
yazılı olarak verilir. 

k. Temel Beceri Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik süreölçer sisteminin 
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başlaması ve durması gerekir. Elektronik süreölçerin bitiş kapısından geçilirken aday koşarak 
vücudunun tamamını iki kapı arasından geçirerek süreyi durdurması gerekir. Elektronik 
süreölçerin durdurulmaması (kapıyı geçerken atlayarak alttan ya da üstten geçilmesi) süreyi 
devam ettirecektir. Aday bitiş kapısına geri dönerek süreölçeri durdurması gerekir. Bu durumdan 
adayın kendisi sorumludur ve süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süreölçerin 
durduğu andaki test süresi geçerli test süresi olarak kabul edilerek kayıt edilir. 

l. Temel Beceri Testi tüm adaylar için tamamlandığında testi tamamlayan tüm adaylar en iyi test 
süresinden en kötü test süresine kadar sıralanır ve her adaya test süresi karşılığında puan verilir. 

m. Adaylar Temel Beceri Testi öncesinde veya sırasında belirlenen kurallara uymak zorundadır. 
Gerekli hallerde Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tarih, saat, yer ve şekil gibi yapılacak değişikliklerde 
Özel Yetenek Sınavı Düzenleme ve Yürütme Kurulu tam yetkilidir. Yapılan tüm değişiklikler 
adaylara duyurulur. Adaylar yapılan değişikliklere itiraz edemezler. 

n. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili 
ihtilaflı konularda, Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir. 

o. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar ile ilgili alınacak sağlık raporları 
dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez. 

p. Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sınav kurallarını ihlal eden adaylar (sportmenliğe aykırı 
her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret 
veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme vb.) Sınav Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilir ve haklarında yasal işlem başlatılarak varsa 
vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir. 

q. Başkasının yerine sınava girdikleri ya da teşebbüs ettikleri saptan kişiler hakkında yasal işlem 
başlatılarak durum adli makamlara ve ilgili kurumlara bildirilir. Yerine sınava girdiği tespit edilen 
adayın sınavı geçersiz sayılır. 

r. Adaylar test sonuçlarına yapacakları itirazlar için aynı gün içerisinde Sınav Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu’na dilekçe ile yazılı başvuruda bulunabilirler. Aday itiraz başvurusu için tutanak karşılığında 
200 TL öder. Adayların itirazları Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından aynı gün 
içerisinde incelenir. Aday itirazında haklı ise test sonucunda gerekli düzeltme yapılarak itiraz 
ücreti iade edilir. Aksi durumda itiraz ücreti geri ödenmez. 

s. Özel Yetenek Sınav tamamlandıktan sonra, sınav sonuçları başvuru aşamasında kullanılan 
sbfyetenek.adu.edu.tr resmi internet sitesinde her adayın kendi şifresi ile girdiği kişisel sayfasında 
ilan edilecektir. Adaylar kendilerine ait verilere (TYT puanı, OBP, mezuniyet alanı, program 
tercihleri) ilişkin olası yanlışlıklara itiraz başvurusu için tutanak karşılığında 200 TL ödeyerek ilanı 
takip eden bir iş günü içinde saat 17.00’ye kadar yazılı olarak Sınav Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu’na yapabilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Adayların 
itirazları Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından bir gün içerisinde incelenir. Aday 
itirazında haklı ise sınav sonucunda gerekli düzeltme yapılarak itiraz ücreti iade edilir. Aksi 
durumda itiraz ücreti geri ödenmez. 

t. Bu kılavuzda hükmü bulunmayan konularda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi hükümleri uygulanır. 

u. Bu kılavuz hükümlerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
yürütür. 

v. Sınava başvuru yapan adaylar bu kılavuzdaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
 
12. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Özel yetenek sınavı puanlarının hesaplanması 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda 
belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılır. 
 

Tanımlamalar: 
a. ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Adayın Temel Beceri Test süresine göre 5 ile 100 puan arasında 

aldığı puanı 
b. ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı): Özel Yetenek Sınavı ağırlıklı puanı 
c. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Adayın ortaöğretimi bitirme notunun Ortaöğretim 

Başarı Puanına dönüştürüldüğü puanı 
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d. TYT-P: 2020 Temel Yeterlilik Testi Puanı 
e. YP (Yerleştirme Puanı): ÖSYM kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanarak elde edilen kesin 

kayıt için sıralama puanı 
 
ÖYSP puanının hesaplanması: 
Hesaplamada Min-Max Normalizasyonu formülü kullanılacaktır. Adayların Temel Beceri Testini 
tamamladıkları süre formülde saliseye çevrilerek kullanılacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak testi 
tamamlayan tüm adaylar en az 5 puan, en çok 100 puan arasında bir puana sahip olacaktır. Sınavın 
tamamlanmasından sonraki yirmi dört saat içerisinde en iyi ve en kötü test süreleri Spor Bilimleri 
Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir. 
 

ÖYSP =  
1 − (𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 − 𝐸𝑛 𝑘ö𝑡ü 𝑠ü𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖) 

𝐸𝑛 𝑖𝑦𝑖 𝑠ü𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 − 𝐸𝑛 𝑘ö𝑡ü 𝑠ü𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖
 + 5 

 
ÖYSP-SP’nın Hesaplanması: 
Hesaplamalarda ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP Standart Puanı (SP) aşağıdaki formüller ile 
hesaplanacaktır. Sınavın tamamlanmasından sonraki yirmi dört saat içerisinde ortalama ve standart 
sapma değerleri Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir. 
 

ÖYSP Puan DağılımınınOrtalaması  =  
Ö𝑌𝑆𝑃′𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤

𝐴𝑑𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

 

 

Standart Sapma =  √
Ö𝑌𝑆𝑃′𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤  –  

Ö𝑌𝑆𝑃′𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐴𝑑𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐴𝑑𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 – 1
  

 
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı 
(ÖYSP-SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacak ve her adayın ÖYSP Standart 
Puanı belirlenmiş olacaktır. 
 

ÖYSP-SP = 10 x (𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 – Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤

Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
) + 50 

 
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart 
sapması 10’dur. Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2020 TYT Puanı 
kullanılacaktır 
 
13. YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI: 
Adaylar YP puanlarına ve tercih ettikleri bölümlere göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak 

ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme 

Puanı = YP) aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır. 

a. Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler 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 
 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 
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2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt 
olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP 
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 
kazanmış olacaktır. 
 
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 
yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 
 
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında 
sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 
isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS 
başvurularını yapmaları gerekmektedir. 
 
 

14. ENGELLİ ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI 
Engelli adayların Özel Yetenek Sınavında elektronik el kavrama kuvveti ölçümü ve 30 metre sürat koşusu 
testi kullanılacaktır. Adaylar bu iki test çeşidinden sadece birisini seçeceklerdir. 
 
Adayların testleri, elektronik el kavrama kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Tüm adaylara, tercih 
edeceği elinden iki (2) ölçüm hakkı verilecektir. İki ölçümden elde edilen en yüksek derece 
değerlendirmeye alınacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adayların 30 metre sürat koşusu testi telemetrik fotosel cihazı ile yapılacaktır. Adaylara bir (1) hak 
verilecektir. Aday 30 metre başlangıç çizgisinin gerisinden hazır olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş 
çizgisini geçerek kronometreyi durdurarak test süresini elde eder. 
 
Özel Yetenek Sınavı tamamlandığında tüm engelli adaylar kendi kategorilerinde değerlendirilirler. Bu 

kılavuzda yer alan 12. madde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve 13. madde Yerleştirme Puanının 

(YP) Hesaplanması yöntemleri kullanılarak her adayın Yerleştirme Puanı hesaplanır. Kılavuzda belirtilen 

süre içerisinde adayların kişisel sayfalarından sonuçlar ilan edilir. 15. Maddeye uygun olarak bölüm 

tercihlerini yapan adaylar arasından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıt yaparlar. 
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15. BÖLÜM TERCİHLERİNİN YAPILMASI 
a. Özel Yetenek Sınavı tamamlandıktan sonra adaylara ait yerleştirme puanları Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu gereği sbfyetenek.adu.edu.tr web sayfasından ulaşacakları kendilerine ait 
kişisel sayfalarından açıklanır ve aynı web sayfasından belirtilen süre içerisinde adayların 
tercihlerini yapmaları sağlanır. 

b. Adaylar kılavuzda belirtilen bölümler içerisinden yerleştirme puanlarını da dikkate alarak 
istedikleri sırayla en az bir (1) en fazla yedi (7) tercih yapabilirler. 

c. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi programını TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olan 
adaylar tercih edebilir. İstenen başarı sırasına sahip olmayan adaylara bu bölüm tercihi açılmaz. 

d. Zihinsel engelli kategorisinde başvuru yapan adaylar sadece Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 
bölümlerine tercih yapabilirler. 

 
16. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

a. Adayların bölüm tercihlerine göre en yüksek yerleştirme puanı dikkate alınarak kadınlar, erkekler, 
milli sporcular ve engelli adaylar kendi aralarında sıralanarak bölüm kontenjanları kadar kazanan 
aday ilan edilir. 

b. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında mesai 
saatleri içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi 
tarafından yapılır. 

c. Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar 
olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan sayıları 15 Eylül 2020 tarihinde mesai 
bitiminden sonra Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilir. 

d. Boş kalan kontenjanlara ikinci öğrenci yerleştirmesi yapmak için kesin kayıt hakkı kazanamamış 
adaylara 16 Eylül 2020 mesai saati bitimine kadar ikinci tercih yapma hakkı verilir. İkinci öğrenci 
yerleştirmesi için birinci yerleştirmede kesin kayıt hakkı kazanan ve herhangi bir bölüme kaydını 
yaptırmış olan adaylara tercih hakkı verilmez. 

e. İkinci yerleştirme sonuçları 16 Eylül 2020 mesai bitiminden sonra Spor Bilimleri Fakültesi web 
sayfasından ilan edilir. 

f. İkinci yerleştirmede kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 17-18 Eylül 2020 
tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır. 

g. İkinci yerleştirme sonunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen tarihler içinde kayıt 
yaptırmamasından dolayı boş kalan kontenjanlara ikinci yerleştirmedeki sıraya göre en yüksek 
puandan başlanarak yerleştirme yapılarak boş kontenjanlar tamamlanır. 
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