
«TÜRKİYE YETENEK 

TARAMASI VE SPORA 

YÖNLENDİRME PROJESİ»
Organizasyona İlişkin Hazırlıklar ve 

Uygulama Koşulları

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı



İl Proje Yürütme Birimi Oluşumu

 İl Proje Yürütme Birimi 8 Kişiden Oluşmaktadır  

 Spor Şube Müdürü

 Uzman (2)

 Memur (1)

 Bilgi İşlem Personeli (1)

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni (1)

 Akademisyen

 Antrenör (1)



İl Proje Yürütme Biriminin Organizasyona 

Yönelik Görev ve Sorumluluk Dağılımı
 İl Proje Yürütme Birimi 8 Kişiden Oluşmaktadır  

 İl Proje Yürütme Birimi Sorumlusu : Spor Şube Müdürü

 Test Uygulama Alanı (Test Parkuru)/Tesisler Sorumlusu : Uzman-1

 Ulaşım Sorumlusu : Uzman-1

 Sağlık, Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu : Uzman-2

 Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu (Basın-Yayın, Tv dahil) : Uzman-2

 İl Proje Uygulama Ekibi Sorumlusu : Antrenör

 Okul Koordinasyon Sorumlusu : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

 Satın Alma /Test Araç-Gereç Temin-Dağıtım Sorumlusu : Memur

 Malzeme-Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sorumlusu : Memur

 Bilişim Sorumlusu : Bilgi İşlem Personeli 

 Eğitim Seminer Planlama ve Düzenleme Sorumlusu : Akademisyen



Koordinasyonun sağlanması

 İl Proje Yürütme Birimi 8 Kişiden Oluşmaktadır  

 İl Proje Yürütme Birimi Sorumlusu : Spor Şube Müdürü

 Test Uygulama Alanı (Test Parkuru)/Tesisler Sorumlusu

 Ulaşım Sorumlusu

 Okul Koordinasyon Sorumlusu

 Malzeme-Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sorumlusu

 Satın Alma /Test Araç-Gereç Temin-Dağıtım Sorumlusu

 Sağlık, Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu

 Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu (Basın-Yayın, Tv dahil)

 Bilişim Sorumlusu

 Eğitim Seminer Planlama ve Düzenleme Sorumlusu

 İl Proje Uygulama Ekibi Sorumlusu



ORGANİZASYON ÖNCESİ-SIRASI-

SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLERİ

 Proje Kapsamında yapılacak hazırlıklar üç kısımdan oluşmaktadır: 

 Test Uygulaması öncesi yapılması gereken işler

 Test Uygulaması sırasında yapılması gereken işler

 Test Uygulaması sonrasında yapılması gereken işler 



Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler



 İl Proje Uygulama Ekibi üyelerinin kendi içerisinde görev ve sorumlulukları ile 

kişilerin belirlenmesi, 

 İl Proje Uygulama Ekibi Lideri 

 Karşılama, Kayıt Sorumlusu ve Yardımcısı

 Ulaşım ve Yönlendirme Sorumlusu ve yardımcısı 

 Esneklik Testi Ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

 Boy-uzunluk-kilo Ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler

 El Kavrama Kuvveti Ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

 Oturma Yüksekliği-Kulaç Uzunluğu Test ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

 20 M Sürat Koşusu Test Ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

 Geriye doğru sağlık topu atma test ölçüm sorumlusu ve Yardımcısı 

 Çeviklik Testi Ölçüm Sorumlusu ve Yardımcısı 

NOT: Ekip üyelerinin test uygulaması süresince aynı görev sorumluluklarında kalmalarının sağlanması önemlidir. 



 Uygulamaya ilişkin takvimlendirmenin yapılabilmesi için günlere göre 

uygulamaya katılacak Okullar ve öğrenci sayılarının belirlenmesi,

 Okul koordinatörlerinin belirlenmesi, iletişim bilgilerinin temin edilmesi,

 Okul koordinatörlerine veli izin belgelerinin gönderilmesi ve geri toplanması, 

 İl Proje Yürütme Birimi Bilişim Sorumlusu ile okul koordinatörü sorumlusu işbirliği 

içerisinde veli izin belgesi içerisinde yer alan öğrenciye ait bilgiler, admin

kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girişleri yapılacak, barkodları uygulamadan bir 

gün önce basılarak, hazır hale getirilecek,

 Test uygulama alanı olacak spor salonlarının okul mesafeleri dikkate alınarak 

belirlenmesi,

 Öğrencilerin okul-spor salonu geliş gidişlerini sağlayacak araç sayısının 

belirlenmesi ve temin edilmesi,

 İl proje uygulama ekibine test uygulamasına ilişkin eğitimlerin verilmesi 

(uygulamadan en az bir hafta önce)

 Test uygulama alanı olarak belirlenen spor salonlarının tahsisi

Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler



 Öğrenci kayıtlarının okul koordinatörleri aracılığıyla sisteme girişlerinin 

yaptırılması,

 Belirlenen spor salonlarında sağlık ve ilk yardım odası, ofis için oda, malzeme 
odası vb odaların oluşturulması,

 Test parkurunun Merkez Yürütme Kurulu tarafından gönderilen krokiye göre test 
aletlerinin ve cihazlarının düzenlenmesi (Ek-1)

Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler



 Test parkuruna yakın bir yerde ısınma alanının oluşturulması,

 Okul koordinatörlerinin belirlenmesi, iletişim bilgilerinin temin edilmesi,

 Spor salonunda özellikle uygulama alanında GSM operatörünün çekim gücünün ve 
olanaklarının sağlanması ve kontrol edilmesi,

 Tabletlerin hazır olup olmadığının kontrol edilmesi, (istasyonlara göre ayarlı 
olmasının dikkat edilmesi vs)

 Test yapılacak uygulama alanı olacak spor salonlarının okul mesafeleri dikkate 

alınarak belirlenmesi,

 Test Uygulamasından bir gün önce, il proje yürütme birimi ve il proje uygulama 
ekibi üyelerinin katılımıyla test uygulamasının yapılacağı alanda teknik hazırlıklara 
ve uygulamaya ilişkin toplantı düzenlenmesi,

Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler



Test Uygulaması sırasında 

yapılması gereken işler



 İl Proje Yürütme birimi görevlilerinin ve il proje uygulama ekibi üyelerinin salonda 

1 saat öncesinde hazır bulunması ve kendi aralarında hazırlıkları tamamlamaları,

 Öğrencilerin test başlamadan yarım saat önce olacak şekilde transferlerinin 

sağlanması,

 Öğrencilerin salona giriş alanından, bekleme alanı olan tribün alanına alınması,

 Öğrencilerin kayıt kontrollerinin yapılması (okul koordinatörlerinden öğrenci 

listesinin alınması) ve barkodların öğrencilerin formalarına takılması, 

 Öğrencileri yönlendirmeden sorumlu görevlilerin, öğrencileri sınıf şubelerine 

göre ısınma alanlarına yönlendirmesi, 

 Daha önce belirlenen ısınma alanında, ısınmadan sorumlu antrenörün ısınma 

hareketlerini yaptırması ve öğrencilerin teste hazır hale getirilmesi,

 Öğrencilerin ısınma alanından test parkurundaki birinci istasyon ve oradan da 

diğer istasyonlara yönlendirilmesi,

Test Uygulaması 

sırasında yapılması 

gereken işler

 Test parkurunu tamamlayan öğrencilerin soyunma odalarına yönlendirilmesi ve çıkışta 
okul koordinatörü eşliğinde araçlara bindirilmesi ve okullarına transferlerinin 
sağlanması,



Test Uygulaması öncesi 

yapılması gereken işler



Test Uygulaması sonrası 

yapılması gereken işler

 RAPORLAMA

 İl Müdürlüklerimiz proje sonunda aşağıda belirtilen konu başlıklarını içeren proje 
raporunu, e-posta aracılığıyla Merkez Proje Yürütme Birimi’ne ileteceklerdir:

 Testlerin yapıldığı spor salonlarında yaşanan sorunlar ve talepler

 Katılımcı öğrenciler ve aileleriyle yaşanan sorunlar ve talepler,

 Ulaşımla ilgili yaşanan sorunlar ve talepler,

 Okulla ilgili yaşanan sorunlar ve talepler,

 Test uygulamasında kullanılan araç-gereç ve cihazlarla ilgili yaşanan sorunlar ve 

talepler,

 Basında yer alan haberler

 ve Talep edilecek diğer bilgiler


