SINAV YERİ
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
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UygarlığıSINAVI
Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK
.
BASVURU
PUANLARI VE ÜCRETI
,

Genel ve Milli Sporcu
Başvuruları İçin;
TYT 150 Puan

Engelli Adaylar İçin;
TYT 100 Puan

Sınav Ücreti;
150 TL
Kılavuzun 3.sayfasında ki“MUTLAKA
OKUYUNUZ !” bölümüne dikkat ediniz.
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ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Yetenek Sınavı Başvuruları
01-08 Ağustos 2019
Sınav Programının Yayınlanması
10 Ağustos 2019
Engelli Adayların Sınavı
20 Ağustos 2019
Özel Yetenek Sınavı
21-25 Ağustos 2019
Kazanan Adayların Kayıtları
Daha Sonra Belirlenecektir.

ÇOK ÖNEMLİ
Hak kaybına uğramamaları için, tüm
adayların bu kılavuzun tamamını
okumaları gerekmektedir.
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GENEL BİLGİLER
Bu kılavuzda, 2019-2020 akademik yılından başlamak üzere;
a. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü,
b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim),
c. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim),
d. Spor Yöneticiliği Bölümü (Normal Öğretim),
e. Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim),
f. Rekreasyon Bölümü (Normal Öğretim)
için alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak kurallara ilişkin genel
esaslar, kontenjan miktarları, öğrenci seçme ve yerleştirme kriterleri
açıklanmaktadır.

SINAV KURULU
Özel Yetenek Sınavı’nın icra edilmesi, sınav sonuçlarının kaydedilmesi ve gerekli
diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla görevlendirilen akademik ve idari
personelden oluşur.

ENGELLİ ADAY DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Engelli aday değerlendirme komisyonu;
a. Engelli adayların başvurularının değerlendirilmesi,
b. Engelli adayların sınavlarının icra edilmesi,
c. Başarı sıralarının belirlenmesi ve
d. Yerleştirme işlemlerinin yapılması görevlerini yerine getirmek üzere, sınav
üst kurulu tarafından, uzman hekimler ve akademik personelden oluşturulur.

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek Sınavı’na başvuru yapmak isteyen adaylar,
başvurularını www.hitit.edu.tr ve www.sbf.hitit.edu.tr adreslerinde verilen
başvuru
linkinden
yapacaklardır.
Başvurularda
işletim
sistemlerinin
uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması için
cep telefonu, tablet vb. mobil iletişim cihazları değil, bilgisayar kullanılması
önerilmektedir.
MUTLAKA OKUYUNUZ !
Özel Yetenek sınavına başvuracak olan adaylar “Özel Yetenek Sınavı Hizmet Gideri”
olarak Hitit Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na ait Halkbankası
Çorum Şubesi 04000276 Nolu Hesaba (IBAN No: TR65 0001 2009 3120 0004 0002 76)
açıklama kısmına “Adayın Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Özel Yetenek Sınavı
Hizmet Gideri” yazdırarak 150 TL yatıracaklardır. İlgili dekontu başvuru esnasında
online olarak sisteme yükleyecekler ve dekontun aslını yetenek sınavına geldiklerinde
sınav kuruluna teslim edeceklerdir.
UYARI: Aday ücret yatırdığına dair banka dekontunu kesinlikle online sisteme
yükleyecektir, yüklemediği takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. “Özel
Yetenek Sınavı Hizmet Gideri” olarak yatırılan ücret hiçbirşekilde iade edilmeyecektir.
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Adayların başvuru yapabilmeleri için gerekli şartlar şöyledir:
a. Genel kategoriden ya da Milli kategorisinden başvuru yapacak adayların TYT
Puanının 150 ve üzerinde olması gerekmektedir.
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b. Engelli kontenjanından başvuracak adaylar için gerekli asgari TYT Puanı
100’dür.
c. Adayların üniversite öğrencisi olmayı engelleyecek herhangi bir hukuki
sorunu bulunmamalıdır.
d. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden
almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru
anında ibraz etmeleri gerekir. Sınavın başarıyla tamamlanması ve kayıt hakkının
kazanılması halinde engelli adaylardan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nden engel durumunu belirtir güncel raporu (eski rapor
tarihinin ne olduğuna bakılmaksızın) almaları istenecek ve bu rapor doğrultusunda
kayıt hakkı kazanma durumu karara bağlanacaktır.
Adayların başvuru esnasında dikkate alınacak olan TYT Puanı, sınav sonuç
belgesinde “Ek Puanlar Dahil Edilmemiş Olan” puandır. Aşağıdaki örnek sınav sonuç
belgesinde, başvurularda hangi puanın esas alınacağı gösterilmiştir.

Online başvurular esnasında adaylar, sınav ve (yerleştirilmeleri halinde) kayıt
işlemleri süresince iletişim kanalı olmak üzere, kendilerine ait bir mobil telefon
numarasını sisteme tanıtacaklardır. Sisteme tanıtılan mobil telefon numarasına
yapılacak olan bildirimler resmi tebliğ niteliği taşıyacak olduğundan, adaylara
başka herhangi bir iletişim kanalından bireysel bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu
nedenle, kayıt esnasında sisteme tanıtılmış olan mobil telefon numarasının
öğretmenine, antrenörüne, arkadaşına vb. değil, ADAYIN KENDİSİNE AİT olması
gerekmektedir.
A. Engelli Kontenjanından Başvurular
Engelli kontenjanından başvuracak olan adayların, herhangi bir branşta
gerçekleştirilmiş olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası, Dünya Paralimpik
Şampiyonası veya Paralimpik Oyunlarda müsabık olarak yer almış olmaları
gerekmektedir. Paralimpik Milli takımlardan herhangi birinde müsabık olarak yer
almış olan sporcular da başvuru yapabileceklerdir. Engelli adayların engel oranı
%40 ve üzerinde olmalıdır.
Engelli adaylar, özel yetenek sınavına başvurularını ONLINE olarak yapacaklar ve
başvuruların tamamlanabilmesi için web sitesinde yer alan form doldurularak
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onaylanacaktır. Engelli bireylerin, özel yetenek sınavına engelli aday
kategorisinden kabul edilebilmeleri için engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) olanlar, durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilecektir.
B. Millilik Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır. Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol,
Futbol, Güreş (yalnızca minder güreşi), Hentbol ve Voleybol branşlarından birinde
milli olan sporcular tüm bölümleri tercih edebilirler. Bu branşların dışında kalan
branşlarda milli olan sporcular ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü haricinde kalan
tüm bölümlere başvuru yapabilirler.
Milli kategorisinden başvurabilmek için adayların şu kriterleri sağlıyor olmaları ve
durumlarını belgelemeleri gerekmektedir:
a. A, B ve C Milli adayların Olimpik veya Paralimpik branşlardan birinden
millilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
b. C Milli adaylar için Millilik belgelerinin son iki yıl içerisinde (1 Ocak 2017 ve
sonrası) iştirak ettikleri ve yarışmış oldukları bir organizasyondan alınmış olması
zorunludur. 31 Aralık 2016 tarihinde ya da öncesinde iştirak edilen bir müsabaka
nedeniyle alınmış olan C Millilik belgeleri, belgenin veriliş tarihine bakılmaksızın
geçerli sayılmayacaktır.

C. Genel Kontenjandan Başvuran Adaylar İçin
Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır. Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol,
Futbol, Güreş (yalnızca minder güreşi), Hentbol ve Voleybol branşlarından birinden
“Branş Puan Tabloları” içerisinde yer alan kriterlere göre herhangi bir puan almayı
başarabilen adaylar tüm bölümleri tercih edebilirler. Bu tablolardan herhangi bir
puan alamayan adaylar ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü haricinde kalan tüm
bölümlere başvuru yapabilirler.
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A. Engelli Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
Engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye alınmaksızın (kılavuzda yer
alan formül kullanılmadan) “Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu” tarafından
uygulanacak olan bir yetenek sınavına katılacak ve tüm engelli adaylar kendi
aralarında değerlendirilecektir. Yetenek sınavında başarılı olan adaylar, önceden
belirlenmiş olan kontenjan miktarları esas alınarak başarı sıralarına ve
tercihlerine göre yerleştirilecektir.
B. Millilik Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
Millilik kontenjanından başvuran adaylara sınav yapılmayacak, A Milli olan
sporcuların Özel Yetenek Sınavı Uygulama Puanı 100; B Milli olan sporcuların Özel
Yetenek Sınavı Uygulama Puanı 80 ve C Milli olan sporcuların Özel Yetenek Sınavı
Uygulama Puanı 60 olarak kabul edilecek ve hesaplanacak olan yerleştirme
puanları esas alınarak kendi aralarında sıralanacak ve kontenjanlar dahilinde
yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Millilik kontenjanından başvuru sayısının
kontenjan üzerinde olması halinde, yerleştirme hakkı kazanamayan adayların
herhangi bir şekilde engelli kontenjanından ya da genel kontenjandan
yerleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Millilik kontenjanından başvuru yapan
adaylar diğer kategorilerden herhangi birinde (engelli ya da genel) yerleştirme
işlemine tabi tutulmayacaklar, adaylar böyle bir uygulamanın yapılması talebinde
bulunamayacaklardır.
C. Genel Kontenjandan Başvuran Adaylar İçin
Genel kontenjandan başvuracak olan adayların özel yetenek sınavları
koordinasyon parkuruna katılım sağlanması ile gerçekleştirilecektir. Artistik
Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol ve Voleybol
branşlarından herhangi birinden puan alabilen adayların aldıkları puanların
%20’si ile, koordinasyon parkurundan elde ettikleri dereceye karşılık gelen puanın
%80’i toplanarak Özel Yetenek Sınavı puanları oluşturulacaktır. Bu puan
kullanılarak, ÖSYM tarafından belirtilmiş olan formül kullanılarak adayların
Yerleştirme Puanları hesaplanacak ve bu puanlar esas alınarak yerleştirme
işlemleri gerçekleştirilecektir.

SINAVA İLİŞKİN GENEL KURALLAR
Aşağıdaki kurallar tüm adaylar için geçerlidir.
a. Adayların sınava girebilmeleri için kendileri tarafından sistemden alınmış
olan sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi
dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus
cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk
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vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi
Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik
numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak
kabul edilecektir. Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
b. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik
kartı, süresi geçerli pasaport ya da askerlik hizmetine devam etmekte olanlar için
asker olduklarını gösterir belge dışında herhangi bir belge (ehliyet, kurum kimliği
vb.) kabul edilmeyecektir. Sınava girilebilecek olan belgelerin fotokopileri, onaylı
suretleri vb. ile sınava girilemeyecektir. Sınava girmeden önce kimliğini kaybetmiş
olunması halinde, nüfus müdürlüklerinden alınmış belge ile sınava girilebilecektir.
Sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan
adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
c. Adaylar kendileri için planlanmış olan tarih ve saatte sınava katılacaklardır.
d. Sınav saatinde, belirtilen sınav yerinde bulunmayan adaylara tekrar sınav
hakkı verilmeyecektir.
e. Diğer üniversitelerin sınavlarına girmek için veya başka bir nedenle gün,
grup ve saat değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. Hangi üniversitenin sınavına
gireceğine adaylar karar vermelidirler.
f. Adayların sınav malzemeleri üzerinde herhangi bir siyasi, örgütsel vb. simge
bulunmayacak, bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır.
g. Özel yetenek sınav süresince siyasi/örgütsel işaret, hareket yapan veya
siyasi/örgütsel eylemlerde bulunan adaylar diskalifiye edilecektir.
h. Sınavlar öncesinde, sırasında ya da sonrasında adayların sportmenliğe aykırı
davranışı, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve/veya fiili saldırı,
hakaret vb. gerçekleştiren ya da sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen
adaylar diskalifiye edilecek ve gerekli durumlarda haklarında hukuki işlemler
başlatılacaktır.
i. Genel kategoriden başvuru yapan adayların sınavı, ileriki sayfalarda
detayları verilmiş olan koordinasyon parkurunda yapılacaktır.
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j. Sınavda adaylara tek hak verilecek ve deneme hakkı tanınmayacaktır.
k. Sınav parkurunda düşme, sakatlanma, yaralanma gibi durumlarda adaylara
yeniden hak verilmeyecektir.
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l. Elektrik kesintisi, teknik arıza, öngörülemeyen faktörler vb. nedenlerle
sınavın uygulanmasında kesinti olması durumunda, yeniden hak verilip
verilmeyeceği hususu idare tarafından karara bağlanacaktır.
m. Özel Yetenek sınavına girmeden önce, reşit olan adayların kendileri, reşit
olmayan adayların yasal vasileri tarafından adayın

“sağlıklı olduğunu ve sınava girmeye engel teşkil edecek herhangi bir
sağlık sorunu olmadığını; sınav esnasında oluşabilecek her türlü
sakatlanma, yaralanma vb. olumsuz durumlarda tüm sorumluluğun
kendisi tarafından kabul edildiğini; ortaya çıkması muhtemel
herhangi bir sağlık problemi sonucunda doğabilecek sorunlardan
dolayı idareyi, sınav görevlilerini ya da üniversite personelini
sorumlu tutmayacağını”
belirten yazılı beyan imzalanacak ve görevlilere teslim edilecektir. Reşit olmayan
adayların sağlık beyanı, velileri yanlarında olamayacak ise, sınavdan en fazla 3 gün
öncesinde noter aracılığı ile alınmış olan belge ibraz edilerek tamamlanacaktır.
Daha eski belgeler kabul edilmeyecektir. Bu belgede, velinin,

“velisi bulunduğu ..............’nın sağlıklı olduğunu ve Hitit Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak olan Özel Yetenek
Sınavı’na katılmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu
olmadığını; sınav esnasında oluşabilecek her türlü sakatlanma,
yaralanma vb. olumsuz durumlarda tüm sorumluluğun velinin kendisi
tarafından kabul edildiğini; ortaya çıkması muhtemel herhangi bir
sağlık problemi sonucunda doğabilecek sorunlardan dolayı üniversite
yönetimini, sınav görevlilerini ya da üniversite personelini sorumlu
tutmayacağını”
belirtir ifade bulunmalıdır.
n. Sınavını tamamlayan adaylara, koordinasyon parkuru sınav sonuç belgesi
verilecektir. Yapılacak olan tüm başvurularda bu sonuç belgesi geçerli olacaktır. Bu
nedenle, adaylar kendilerine verilmiş olan bu belgeyi özenle korumalıdırlar.
İtirazlarda bu belge ibraz edilecek, belge üzerinde silinti, kazıntı vb. olması halinde
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
o. Sınav programı 10 Ağustos 2019 tarihinde www.sbf.hitit.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.
p. Kordinasyon sınavları kameralar ile kayıt altına alınacaktır.
r. Sınavın yapılacağı yer olan Spor Bilimleri Fakültesi binasına adaylar
haricinde herhangi birisinin (antrenör, lider, refakatçi, öğretmen, kurs hocası,
arkadaş vb.) girmesine izin verilmeyecektir.
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KONTENJANLAR
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre alınacak olan öğrenci miktarları aşağıdaki
tabloda verildiği gibidir.
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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Sınavların tamamlanmasının ardından koordinasyon parkuru dereceleri
açıklanacak ve bu sonuçlara itiraz var ise, itirazların iletilmesi için süre
tanınacaktır. Adaylar itirazlarını yazılı olarak yapacaktır.
İtiraz süresinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesinin ardından
yerleştirme sonuçlarını adaylar kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak
öğrenebileceklerdir.
Adayların yerleştirilmesinde, ÖSYM tarafından verilen yerleştirme
hesaplama formülü sonucunda elde edilen puanlar kullanılacaktır.

puanı

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
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a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
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c) 2019-TYT Nihai Sınav Puanı

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilecektir. Ancak, genel kategoriden başvuran
adayların Özel Yetenek Sınavı Puanları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Önce adayların performansları standart puanlara (T puanı) çevrilecektir. Standart
puanın %80’i ile branş tablosundan alınan puanın %20’si toplanarak Özel Yetenek
Sınavı Puanı oluşturulacaktır. Kılavuzda belirtilen branşlardan herhangi birinden
puan alamayan adaylar %20’lik kısımdan puan alamayacaklardır.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve
standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu durumda her adayın bir
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP)
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 − Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
Ö𝑌𝑆𝑃 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 (Ö𝑌𝑆𝑃 − 𝑆𝑃) = 10 × (
) + 50
Ö𝑌𝑆𝑃 𝑃𝑢𝑎𝑛 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤

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 )
2018-ÖSYS 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. Yerleştirme işlemi, en yüksek yerleştirme puana sahip olan adaydan
başlamak üzere, tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.
Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı yüksek olan adaya
öncelik verilecektir.
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Engelli ve Milli kategorilerinden yerleşen adayların, kontenjan sayısından daha az
olması durumunda, eksik kalan engelli ve Milli kategorileri, genel kontenjana
aktarılacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için boş kalan kontenjanların hangi
branşlara aktarılacağı idare tarafından belirlenecektir. Cinsiyetlere göre ayrılan
kontenjanların eksik kalması halinde, eksik kalan kısım diğer cinsiyete
aktarılacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılmış olan adayların yerleştirildikleri bölümler hiçbir nedenle
değiştirilemeyecektir.
Asil adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjan
var ise, en yüksek puanlı adaydan başlanarak boş kalan kontenjan sayısının iki katı
kadar yedek aday çağırılacaktır. Yedek adayların listesi ve kayıt sürecine ilişkin
bilgiler, yedekten kayıt yapılacak olması durumunda duyurulacaktır.

Sisteme tanıtacağınız iletişim bilgilerinizin ve cep
telefonu numaranızın güncel ve doğru olmasına dikkat
ediniz. Size yapılacak tüm bilgilendirmelerde bu
bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
Sonuçlar için çarşaf liste yayımlanmayacak ve her aday
sınav sonucunu kayit.hitit.edu.tr adresi üzerinden
kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile girerek
öğrenecektir.
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adaylar için yerleştirme puanlarının hesaplanması
sırasında OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2018-YKS’de özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden
(YÖKSİS) alınacaktır.
2018-YKS için lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup,
2018-YKS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe
kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan
adaylardan, 2019-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya
düşürülmeyecektir.
Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında
yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. 2018-YKS'de bu
imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,
2019-YKS'de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı
uygulanacaktır.
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DİKKAT!
Sınavlar sonucunda kayıt hakkı kazanarak
Spor Bilimleri Fakültesi’ne kayıt yaptıran
adayların kayıt sildirme talebinde bulunmaları
halinde, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 10 Eylül
2019 tarihinde toplanacak olması nedeniyle,
anılan tarihe kadar bu taleplerine cevap
verilemeyecektir. Adayların kesin kayıt
işlemlerini yaptırırken bu durumu dikkate
almaları önemlidir.
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ANTRENÖRLÜK EGITIMI BÖLÜMÜ
BRANS PUAN TABLOLARI
Artistik Cimnastik

Badminton
Atletizm
Basketbol
Futbol
Güreş
Hentbol
Voleybol

Yukarıda verilen branşların herhangi birisinde sporculuk geçmişi olan
ve ilgili branşın puan tablosunda belirtilen kriterlere ait belgeleri
sisteme yükleyerek başvuran adaylar, Antrenörlük Eğitimi bölümü
dahil tüm bölümlere başvuru yapabileceklerdir. Belgeleri olmadığı
halde Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercihi yapan, belgeleri istenen
şekilde yüklemeyen, tablolarda verilen kriterleri karşılamayan
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, Özel Yetenek
Sınavı’na gelirken, sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını da
beraberlerinde getireceklerdir. Belgeler resmi onaylı olacak, belge
fotokopileri kabul edilmeyecektir.
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ARTİSTİK CİMNASTİK PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Artistik Cimnastik Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak
III. kademe veya üstü Artistik Cimnastik Antrenörlüğü belgesine sahip olmak
Artistik Cimnastik Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak
II. kademe Artistik Cimnastik Antrenörlüğü belgesine sahip olmak
Artistik Cimnastik Minikler Türkiye Şampiyonasına veya Lig Müsabakalarına
(Analig/Cimnastlig) katılmış olmak
Lisanslı olarak en az 5 yıl Artistik Cimnastik branşında müsabakalara katılmış
olmak
Lisanslı olarak en az 3 yıl Artistik Cimnastik branşında müsabakalara katılmış
olmak
Açıklamalar:
1.
2.

Adayların Artistik Cimnastik spor branşında 2019 yılından önce
toplamda en az 2 yıllık artistik cimnastik sporcu lisansına sahip
olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.
Adaylar puanlama tablosunda bulunan yalnızca bir adet faaliyetten
puan alabilirler. Birden fazla puana sahip olan adayların en yüksek
olan puanı değerlendirmeye alınacaktır.
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PUAN
100
100
80
80
60
40
20

BADMİNTON PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girmek
19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 4'e girmek
17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 4'e girmek
15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 4'e girmek
Türkiye Badminton Süper Ligi'nde en az 8 müsabakaya katılmak
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e girmek
19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 8'e girmek
17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 8'e girmek
15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 8'e girmek
13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 4'e girmek
Okul Sporları Badminton Müsabakalarına Gençler kategorisinde ilk 4'e girmek
Türkiye Badminton Süper Ligi'nde en az 5 müsabakaya katılmak
Türkiye Badminton Birinci Ligi'nde en az 8 müsabakaya katılmak
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 16'ya girmek
19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 16'ya girmek
17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 16'ya girmek
15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 16'ya girmek
13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarından birinde ilk 8'e girmek
Okul Sporları Badminton Müsabakalarına Gençler kategorisinde ilk 8'e girmek
Türkiye Badminton Süper Ligi'nde en az 3 müsabakaya katılmak
Türkiye Badminton Birinci Ligi'nde en az 5 müsabakaya katılmak
Türkiye Badminton Birinci Ligi'nde en az 3 müsabakaya katılmak
Okul Sporları Badminton Müsabakalarına Gençler kategorisinde katılmış olmak
Badminton branşında son üç yıldır lisanslı olarak müsabakalara katılmak (her yıl
en az 5 müsabakaya katılmış olduğunu belgelemelidir)
Açıklamalar:
1.
2.

3.

Adayların puanlamaya esas performanslarının tamamı 2016 yılı ve
sonrasında gerçekleşmiş olmak zorundadır.
Adaylar puanlama tablosunda bulunan yalnızca bir adet faaliyetten
puan alabilirler. Birden fazla puana sahip olan adayların en yüksek
olan puanı değerlendirmeye alınacaktır.
Adaylar puanlarını belgelemek üzere, ilgili federasyondan alınmış olan
ıslak imzalı belgeleri ya da üzerinde evrak doğrulama kodu olan dijital
imzalı belgeleri sunmak zorundadırlar.
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PUAN
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
80
60
60
60
60
60
60
60
60
40
40
20

ATLETİZM PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Kulüpler Süper Liginde yarışmış olmak
Büyükler Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
İstanbul Yarı Maratonunda ilk 8’e girmiş olmak (Türk Sporcular sıralamasında)
Büyükler Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
Türkiye Büyükler Kros Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Kulüpler Kros Liginin büyüklerde herhangi bir kademesinde ilk 8'e girmiş olmak
Kulüpler 1. Lig yarışmalarının herhangi bir kademesinde ilk 5'e girmiş olmak
U23 Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
U23 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
U23 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
U20 Türkiye şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
U20 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
U20 Kulüpler Kros Liginin herhangi bir kademesinde ilk 8'e girmiş olmak
U20 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
U20 Kulüpler Liginin herhangi bir kademesinde ilk 5'e girmiş olmak
Türkiye U20 Kros Şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
Büyükler Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
U18 Türkiye şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
U18 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 5'e girmiş olmak
U18 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
U18 Kulüpler Liginin herhangi bir kademesinde ilk 5'e girmiş olmak
İstanbul Yarı Maratonunda ilk 15’e girmiş olmak (Türk Sporcular sıralamasında)
Büyükler Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 5'e girmiş olmak
Türkiye Büyükler Kros Şampiyonasında ilk 6'ya girmiş olmak
Büyük Kulüpler Kros Liginin herhangi bir kademesinde ilk 15'e girmiş olmak
Kulüpler 1. Lig yarışmalarının herhangi bir kademesinde yarışmış olmak
Büyükler Türkiye Yürüyüş Ligi Final yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
U23 Türkiye şampiyonasında ilk 6'ya girmiş olmak
U23 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 5’ya girmiş olmak
U23 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 5'e girmiş olmak
U20 Türkiye Yürüyüş Ligi Final yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
U20 Türkiye şampiyonasında ilk 8'e girmiş olmak
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PUAN
100
100
100
96
96
96
92
84
80
80
80
72
72
72
72
72
72
68
68
68
68
68
60

56
56
56
52
44
44
44
44
36
36

ATLETİZM PUAN TABLOSU (Devamı)
KATEGORİ
U20 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 8'e girmiş olmak
U20 Kulüpler Kros Liginin herhangi bir kademesinde ilk 15'e girmiş olmak
U20 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 5'e girmiş olmak
U20 Kulüpler Liginin herhangi bir kademesinde yarışmış olmak
Türkiye U20 Kros Şampiyonasında ilk 10'e girmiş olmak
U18 Türkiye şampiyonasında ilk 8'e girmiş olmak
U18 Türkiye Salon Şampiyonasında ilk 8'e girmiş olmak
U18 Komple Atlet Ligi Final Yarışmalarında ilk 5'e girmiş olmak
U18 Kulüpler Liginin herhangi bir kademesinde yarışmış olmak
Büyükler Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3'e girmiş olmak
Türkiye Okullar Kros Şampiyonası final yarışmalarında ilk 3'e girmiş olmak
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 6’ya girmiş olmak
U20 Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında ilk 3'e girmiş olmak
Kulüplerde en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak
Kulüplerde en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak
Herhangi bir kulüpte lisanslı sporcu olmak
Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak

PUAN

36
36
36
36
36
28
28
28
28
28
28
28
20
20
16
12
8
4

Açıklamalar:
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarına ait olmak ve
aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlamak koşulu ile;
1.
2.

Aday, birden fazla maddeden puan alamaz ve adayın sağlamış olduğu
en yüksek puanı değerlendirmeye alınır.
Aday, sağlamış olduğu puanı alabilmesi için Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafından ıslak imzalı olarak belgelendirmelidir.
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BASKETBOL PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Basketbol Erkekler Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve/veya Türkiye Basketbol 2.
Liginde son 3 sezon içerisinde toplamda en az 5 müsabakada yer almak
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve/veya Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde son 3
sezon içerisinde toplamda en az 5 müsabakada yer almak
Basketbol Gençler Ligi ve/veya Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde son 3 sezon
içerisinde toplamda en az 5 müsabakada yer almak
Son 3 sezon içerisinde Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde son 3 sezon içerisinde
toplamda en az 5 müsabakada yer almak
Gençler (A-B) ve/veya Yıldızlar kategorilerinde (okul sporları dahil) Türkiye
Şampiyonasında derece (ilk 4) elde etmiş olmak
Gençler (A-B) ve/veya Yıldızlar kategorilerinde (okul sporları dahil) Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak
Son 10 yıldır (kesintisiz) aktif lisanslı sporcu olmak
Gençler (A-B) ve/veya Yıldızlar kategorilerinde (okul sporları dahil) Bölge
Şampiyonalarında derece (ilk 4) elde etmiş olmak
Son 5 yıldır (kesintisiz) aktif lisanslı sporcu olmak
Gençler (A-B) ve/veya Yıldızlar kategorilerinde (okul sporları dahil) bölge
şampiyonalarına katılmış olmak
Son 3 yıldır (kesintisiz) aktif lisanslı sporcu olmak
Açıklama:
Başvurularda sunulacak olan belgelerin resmi kurumlardan ve ıslak imzalı olması
gerekmektedir. Aksi durumlarda belgeler geçersiz sayılacaktır.
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PUAN

100
100
80
80
80
60
60
40
40
20
20

FUTBOL PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Erkekler Süper Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak
Erkekler 1. Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U21 Süper lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U17 veya U19 Elit A takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler 2. Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U21 1. lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U17 veya U19 Elit B takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U14, U15 veya U16 Elit Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler 3. Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler U15, U16, U17 veya U19 Bölgesel Gelişim Lig takımında lisanslı sporcu
olmak
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler Amatör 1.Lig takımında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak
Erkekler Amatör 2. Lig takımında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak
Erkekler Amatör 1.Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Erkekler Amatör 2. Lig takımında lisanslı sporcu olmak
Açıklamalar:
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarına ait olmak ve
aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlamak koşulu ile;
1.
2.

Aday, birden fazla maddeden puan alamaz ve adayın sağlamış olduğu
en yüksek puanı değerlendirmeye alınır.
Aday, sağlamış olduğu puanı alabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından ıslak imzalı olarak belgelendirmelidir.
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PUAN

100
100
96
96
96
92
92
88
84
80
72
60
52
40
32
20
12

GÜREŞ PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Son 4 yıl içerisinde Büyükler Türkiye şampiyonlarında ilk 3 dereceye girmiş olmak
Son 4 yıl içerisinde Büyükler Güreş Süper Liginde ilk 3 dereceye giren takımlarda
güreşmiş olmak
Son 4 yıl içerisinde Büyükler Türkiye şampiyonlarında ilk 5 dereceye girmiş olmak
Son 5 yıl içerisinde Gençler Türkiye şampiyonlarında ilk 3 dereceye girmiş olmak
Son 4 yıl içerisinde Büyükler Güreş 1. Liginde ilk 3 dereceye giren takımlarda
güreşmiş olmak
Son 4 yıl içerisinde Büyükler Türkiye şampiyonlarında ilk 8 dereceye girmiş olmak
Son 5 yıl içerisinde Gençler Türkiye şampiyonlarında ilk 5 dereceye girmiş olmak
Son 6 yıl içerisinde Yıldızlar Türkiye şampiyonlarında ilk 3 dereceye girmiş olmak
En az 3 yıllık güreş branşından lisans sahibi olmak
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.

Sadece olimpik minder güreşi kategorisinde başvurular kabul
edilmektedir. Yağlı, karakucak v.b. geleneksel güreş dallarında elde
edilen dereceler ile başvuru yapılamaz.
Puanlama serbest, greko-romen ve kadın güreş için geçerlidir.
Veteran kategoride elde edilen dereceler başvuruya dâhil edilemez.
Aday yukarıda bulunan tablodan yalnızca tek maddeden ve en
alabileceği en büyük puandan faydalanacaktır.
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PUAN

100
80
80
80
60
60
60
40
20

HENTBOL PUAN TABLOSU
KATEGORİ
PUAN
Son 3 sezon içerisinde (2018-2019 sezonu dışında) Hentbol Süper Liginde en az 3
100
maçta (her sezon için en az 1 maç) oynamış olmak
Son 3 sezon içerisinde (2018-2019 sezonu dışında) Hentbol 1. Liginde en az 3 maçta
80
(her sezon için en az 1 maç) oynamış olmak
Liselerarası/Gençler/Yıldızlar kategorilerinden birinde Türkiye Şampiyonalarında
80
dereceye girmiş olmak
Son 3 sezon içerisinde (2018-2019 sezonu dışında) Hentbol 2. Liginde en az 10
60
maçta oynamış olmak
Liselerarası/Gençler/Yıldızlar kategorilerinden birinde Türkiye Şampiyonaları
60
finallerinde oynamış olmak
Son 3 sezon içerisinde (2018-2019 sezonu dışında) Hentbol Bölgesel Ligi veya
40
Hentbol Gençler Süper Liginde en az 10 maçta oynamış olmak
En az 10 (on) yıllık aktif Hentbol Lisansına sahip olmak
40
Son 3 sezon içerisinde (2018-2019 sezonu dışında) Gençler ve Yıldızlar
20
kategorilerinde Bölge Şampiyonalarına katılmış olmak
En az 6 (altı) yıllık aktif Hentbol Lisansına sahip olmak
20

21

VOLEYBOL PUAN TABLOSU
KATEGORİ
Türkiye Efeler / Sultanlar Ligi takımlarının kadrolarında en az 2 (iki) müsabakada
sahaya çıkmak
Erkekler/Kadınlar 1. Ligi takımlarında en az 2 (iki) müsabakada oynamak
Erkekler/Kadınlar 2. Ligi takımlarında en az 6 (Altı) müsabakada oynamak
Erkekler/Kadınlar 1. Ligi takımlarının kadrolarında en az 2 (iki) müsabakada
sahaya çıkmak
Erkekler/Kadınlar 2. Ligi takımlarının kadrolarında en az 6 (altı) müsabakada
sahaya çıkmak
Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında (okul şampiyonaları dahil) ilk 3’e
girmiş olmak ve şampiyonada en az 2 (iki) müsabakada oynamak
Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonalarında (okul şampiyonaları dahil) ilk 3’e
girmiş olmak ve şampiyonada en az 2 (iki) müsabakada oynamak
Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonlarında (okul şampiyonaları dahil) ilk 3’e
giren takımların kadrolarında sahaya çıkmak
Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonlarında (okul şampiyonaları dahil) ilk 3’e
giren takımların kadrolarında sahaya çıkmak
Erkekler/Kadınlar Bölgesel Ligi takımlarında grup eleme müsabakalarında en az 3
müsabaka oynamak
Ulusal plaj voleybolu şampiyonalarında ilk 16’ya girmek
Erkekler/Kadınlar Bölgesel Ligi takımlarında grup müsabakalarında mücadele
eden takımların kadrosunda sahaya çıkmak
Alt yapı kategorilerinden herhangi birinde Türkiye de İlk 16 ya giren takımların
kadosunda en az 2 (iki) müsabakada sahaya çıkmak
Alt yapı kategorilerinden herhangi birinde (okul şampiyonaları dahil) Türkiye
finallerine giden takımların kadrolarında en az 2 (iki) müsabakada sahaya çıkmak
Ulusal plaj voleybolu şampiyonalarında oynamak
Alt yapı kategorilerinden herhangi birinde (okul şampiyonaları dahil) grup eleme
müsabakalarında oynayan takımların kadrolarında en az 2 (iki) müsabakada
sahaya çıkmak
Alt yapı kategorilerinden herhangi birinde (okul şampiyonaları dahil) il içi
müsabakalarında ilk 3’e giren takımların kadrolarında en az 2 (iki) müsabakada
oynamak
Alt yapı kategorilerinden herhangi birinde (okul şampiyonaları dahil) il içi
müsabakalarında mücadele eden takımların kadrosunda sahaya çıkmak

PUAN

100
90
90
80
80
80
70
60
50
50
50
40
40
30
30
20
10
5

Açıklamalar:
1. Adayların; 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 yarışma sezonlarının herhangi
birinde yukarıdaki şartları yerine getirdiğini müsabaka cetvelleri aracılığı ile
belgelendirmesi gerekmektedir.
2. Türkiye Voleybol Federasyonu dışındaki kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler
kabul edilmeyecektir.
3. Aday, birden fazla maddeden puan alamaz ve adayın sağlamış olduğu en yüksek
puanı değerlendirmeye alınır.
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1

SINAVIN UYGULANMASI VE GENEL KURALLAR
Herhangi bir engel pas geçildiğinde aday diskalifiye edilir.
Başlangıç çizgisinden başlayan aday, 1 numaralı engelde yer alan cimnastik minderinde düz takla yapar. 2 nolu engelde yer alan denge aletinin üzerine
çıkarak engeli geçer. Denge aletinden önce ve sonra yer alan çizgiler arasındaki bölgede yere basmak hata olarak kabul edilir. 3 nolu engelde aday,
slalom çubukları arasında slalom koşusu yapar. 4 nolu engelde, sehpaların üzerinde yer alan çuvalları (erkekler için 15’er kg, kadınlar için 10’ar kg)
alarak, her elinde bir çuval olacak şekilde, ileride yer alan slalom çubuğunun etrafından koşarak geri gelir ve çuvalları sehpaların üzerine bırakır.
Koşarak bitiş çizgisine ulaştığında parkur tamamlanmış olur. Adaylara, parkurun koşulması esnasında görevliler tarafından herhangi bir sözlü
uyarıda bulunulmayacaktır. Baraj süresi erkek adaylar için 35 saniye ve kadın adaylar için 40 saniye olarak uygulanacaktır. Bu sürelerin üzerinde
parkur zamanına sahip olan adaylar sınavda başarısız sayılacak ve eleneceklerdir.
Aday denge aletinin üzerinden düşerse, düştüğü noktadan itibaren parkura koşarak devam edecek ve denge aletine çıkmayacak ancak parkur zamanına
10 saniye ceza süresi eklenecektir. Slalom çubuklarının arasından geçişte slalom çubuklarının devrilmesi halinde her devrilen çubuk için 5 saniye ceza
süresi eklenecektir. Slalom parkurunun “geçilmesi gereken rota” dışında geçilmesi halinde aday diskalifiye edilecektir. Çubuklara temas edilmesi hata
değildir.
Çuval taşıma istasyonunda, çuvallar sehpa üzerine bırakılacaktır. Bitiş çizgisini geçtiğinde, sehpaların üzerinde birer çuvalın olmaması durumunda
her eksik çuval için parkur zamanına 5 saniye ceza süresi eklenecektir. Çuval taşıma esnasında çuvallar elde tutulacak, yerde sürüklenmeyecek ya da
kucağa, sırta vb. alınarak götürülmeyecektir. Bu hataların yapılması halinde, adayın parkur süresine 5 saniye ceza süresi eklenecektir. Taşıma
esnasında çuvalın yere düşürülmesi halinde, çuval düştüğü yerden alınarak taşınmaya devam edilecek ve bu durum hata olarak
değerlendirilmeyecektir. Çuvallar bırakıldıktan sonra sehpaların etrafından dönüş yapılamayacaktır.

