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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzu 

 

Amaç ve Dayanak 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Madde 1-  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesine 

dayanılarak hazırlanan bu kılavuzun amacı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine alınacak öğrencilerle 

ilgili Özel Yetenek Sınavında uygulanacak ilkeleri açıklamaktır. Bu kılavuz tebliğ niteliğindedir. 

Tanımlar 

Madde 2 –  

Bu Kılavuzda geçen aşağıdaki kısaltmalar; 
a) YDSBF: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 
b) Diskalifiye: Sınav kurallarına uyulmaması sebebiyle adayın sınavının iptali, 
c) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 
d) ÖYS: Fakültenin Özel Yetenek Sınavını, 
e) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, 
f) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanını, 
g) ÖSYS: Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemini, 
h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını, 
i) 2016-YGS Puanı (YGS-P) YGS puanlarının en yükseğini, 
j) YP (Yerleştirme Puanı) : ÖSYS kılavuzunda açıklanan formüle adayın Özel Yetenek 
Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) Puanı yerleştirilerek elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını, 
k) Fakülte: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesini, 
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakülte 
Kurulunu, ifade etmektedir. 

 

Öğrenci Kontenjanları 

 

Madde 3- 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacak Erkek ve Kadın 

öğrencilerin kontenjanları Tablo 1 de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Kontenjanları.  

 

 

 

Engelli adaylar için tüm bölümlere cinsiyet gözetmeksizin 1 (Bir), toplamda 3 (üç) aday alınacaktır. 

Engelli kontenjanı dolmadığında, bu kontenjan normal öğrenci kontenjanına aktarılacaktır.  

 

 

 

 
B Ö L Ü M L E R Erkek Kadın 

Toplam 

 

1 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

 

        49 

 

25 

 

  74 

 

2 
Antrenörlük Eğitimi  

39 20    59 

 

3 
Spor Yöneticiliği  

39 20    59 

 
TOPLAM 127 65    192 



 

Sınav Başvuru Koşulları 

 

Madde 4- 
(1) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği programlarının 

yetenek sınavına başvuru için özel yetenek sınavının yapıldığı yılın (2016) YGS-1, YGS-2, YGS-3, 
YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden aşağıda belirtilen puanı almış olmak. 

 

 Bütün bölümler için Spor Lisesi veya Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri Mezunları ve son sınıf 
öğrencileri en az 200 puan  

 Beden Eğitimi Öğretmenliği için Spor Lisesi veya Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri dışında kalan 
mezunları ve son sınıf öğrencileri en az 250 puan, 

 Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği programları için Spor Lisesi veya Liselerin Spor Alan/Kol 
Bölümleri dışında kalan mezunları ve son sınıf öğrencileri en az 230 puan, 

 Bütün bölümler için engelli adaylar en az 100 puan almak zorunludur. 

 
(2) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 48’nci 

Maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak, 

 
(3) 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, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam 
etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak 
ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu 
bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı % 25-50 olan ortopedik engelliler; görme engelli 
adaylar için sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için işitme 
cihazı, yapay kulaklıkla duyabilenler ve dudak okuyabilenler, ön değerlendirme komisyonunun oluru 
ile başvurabilirler. Engel durumlarını belgelemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Engelli 
adaylarda başvurularını, elektronik ortamda http://sbf.omu.edu.tr adresinden yapacaktır. 

 
 
(4) Başvuru, online olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi resmi 

internet sitesindeki sınav kayıt linkinden yapılacaktır ve başvuru belgesi çıktısını (Ek-3) adaylar sınav 

boyunca yanında bulundurmak zorundadır. 

 

(5) Adaylar koordinasyon parkurunun kurulu olduğu salonu, antrenman ve deneme amacıyla kullanma 

ücreti olarak 50 TL yatıracaklardır (19 Mayıs Üniversitesi Samsun Şubesi Ziraat Bankası IBAN 

numarası TR89 0001 0014 7909 7123 9550 31) Salon kullanım ücreti, herhangi bir bankanın internet 

şubesinden ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden havale ücreti ödemeden yatırılabilir. Eksik ücret 

yatırıldığında başvuru geçersiz sayılacaktır.  

(6) Başvuru sırasında fazla ya da eksik ücret yatırıldığında veya yanlış başvuru yapıldığında yatırılan 

ücret kesinlikle iade edilmeyecektir. 

 

Sınav Başvuru Yeri ve Tarihi 

 

Madde 5-  

Başvurular, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına http://sbf.omu.edu.tr 

adresinden 15 Haziran–11 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda saat 24.00’a kadar 

yapılacaktır. Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten sonra başvuru belgelerinin çıktılarını alarak 

sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

http://besyo.omu.edu.tr/
callto:0001%200014%207909%207123
http://besyo.omu.edu.tr/


 

Sınav Günü Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler 

 

Madde 6- 

(1) Başvuru Belgesi (Online başvuru sırasında doldurulan başvuru belgesinin çıktısı), 

(2) ATM, banka şubesi ya da internetten yatırılan ücretin dekontu, 
(3) Son üç ay içinde çekilmiş gözlüksüz ve sakalsız 1 adet vesikalık fotoğraf, 

(4) Fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya evlilik cüzdanından birisi, 

(5) Resmi kurumlardan alınmış, engel durumunu gösteren belge (Engelli adaylar için). 

 

Yukarıdaki belgelerden herhangi biri eksik olan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.  

 

Sınav Tarihi 

 

Madde 7-  

Sınavlar 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihi ve sonuçların ilanı başvuru 

sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. 

Özel Yetenek Sınavı “Koordinasyon Testinden” oluşmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği programlarının sınavları ortak yapılacaktır. 

Adayların yerleştirme işlemleri, online sınav başvuru sürecinde belirttikleri yerleştirme tercih sırasına 

göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine 

bakılacaktır. Adayların sınav başvuruları tamamlandıktan sonra tercih işlemlerinde herhangi bir 

değişikliğe izin verilmeyecektir. 

 

Madde 8-  

Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 

kararı uyarınca belirlenen formül esas alınacaktır. 

 

Kesin Kayıt Tarihleri 

 

 Kesin kayıtlar 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri 

Dekanlığınca bildirilen yerde ve saatte yapılacaktır.  

 Bir programa kesin kayıt yaptıran aday diğer programlarda değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 Belirtilen tarih ve günde Saat 17:00’a kadar kayda gelenlerin kayıtları yapılacaktır. 

 Kazanan adaylar belirtilen gün ve saatte kaydını yapmadığında bütün haklarını kaybetmiş olacak 

ve yedek aday değerlendirilmesine tekrar alınmayacaktır.  

 Sınavdan sonra http://sbf.omu.edu.tr internet adresinden erkeklerde ve kadınlarda tüm adayların 

Yerleştirme Puanları (YP)  ile tercih sıralaması dikkate alınarak sınava katılan bütün adayların 

sıralama tablosu yayınlanacaktır.  

 Her programın (bölüm) kesin kayıt tarih-gün-saatleri aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin kesin 

kayıt tarih-gün-saatleri. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, Sonuçlara İtiraz ve Sınava İlişkin Kurallar 

Madde 9- 

(1) Sınav sonuçları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimler Fakültesi ve Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından yazılı, görsel ve sanal ortamda (http://sbf.omu.edu.tr) ilgililere duyurulur. 

(2) Sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen üç gün içinde, adaylar dilekçeleri ile sınav sonuçlarına 

itiraz edebilirler. Adayların yapmış oldukları itirazların sınav jürisinin gereksiz yere meşgul etmemesi 

için, itiraz eden adaylardan tutanak karşılığı 100 TL ücret alınacaktır. İtirazları haklı bulunan adayların 

ücretleri iade edilecektir. İtirazları geçersiz sayılan adaylardan alınan ücret ise kesinlikle iade 

edilmeyecektir. Dilekçe, sınav kurulunca incelenecektir. İncelemenin sonucu kesindir. Herhangi bir 

yanlışlık varsa giderilir. Yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve adayın 

kendisine yazılı olarak bildirilir. 

(3) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine 

başkasını sınava sokan adaylar hakkında gerekli yasal işlem yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavı 

 

Sınav Üst Kurulu 

Madde 10-  

Sınav Üst Kurul’u Rektörün teklifiyle en az 5 kişiden oluşur ve Sınav Değerlendirme 

Komisyonu’nu belirler. Sınav Üst Kurulu sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesinden ve 

tamamlanmasından birinci derecede sorumludur. 

 

Sınav Yürütme Komisyonu 

Madde 11-  

Sınav Yürütme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının görevlendireceği Dekan 

Yardımcısı’nın başkanlığında, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri ve ilgili öğretim elemanlarından 

oluşur. Sınav Yürütme Komisyonu yardımcı personel olarak başka öğretim elemanlarının ve memurların 

görevlendirilmesini isteyebilir. Sınav Yürütme Komisyonu’nun görevleri şunlardır: 

(a) Özel Yetenek Sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nun 

hazırlanması, 

(b) Adayların Özel Yetenek Giriş Sınav programındaki yer ve zamanlarının belirlenmesi, 

Tarih Gün Saat Bölüm/Program ASİL / 

YEDEK 

15.08.2016 Pazartesi 08:00-17:00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Asil 

16.08.2016 Salı 
08:00-17:00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yedekler 

17.08.2016 Çarşamba 
08:00-17:00 Antrenörlük Eğitimi Asil 

18.08.2016 Perşembe 
08:00-17:00 Antrenörlük Eğitimi Yedekler 

19.08.2016 Cuma 
08:00-17:00 Spor Yöneticiliği Asil 

22.08.2016 Pazartesi 08:00-17:00 Spor Yöneticiliği Yedekler 

06/ 09/2016 

09/ 09/2016 

Salı  

Cuma  

08:00-17:00 Boş kalan kontenjanlara öğrenci yerleştirilmesi  

Ek yerleştirme  

http://besyo.omu.edu.tr/


 

(c) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması, aday listesi ve sınav 

evraklarının gözetmen ve diğer görevlilere teslim edilmesi, sınavların kurallara uygun olarak 

yapılmasının sağlanması, 

(d) Adayların sınava girecekleri salonların belirlenmesi ve düzenlenmesi, 

(e) Sınav gözetmenlerinin ve diğer görevlilerin belirlenmesi, 

(f) Sınav bitiminde sınav evraklarının teslim alınarak Sınav Değerlendirme Komisyonu’na teslim 

edilmesi, 

(g) Sınavın güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırılmasının sağlanması. 

 

Bu Kurul, Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur. Koordinasyon Testinin planlanması, 

organizasyonu ve uygulanmasından sorumludur. Bu Kurul, yaptığı her türlü iş ve işlemi sanal ortamda 

da kayıt altına alır ve alınan kayıtlar Fakülte arşivinde 2 (iki) yıl süreyle saklanır. 

 

 

Sınav Değerlendirme Komisyonu 

Madde 12-  

Rektör tarafından belirlenen Üst Kurul’ca Sınav Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Sınav 

Değerlendirme Komisyonu’nun görevleri şunlardır: 

(a) Sınav kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde sınav evraklarını Sınav Yürütme 

Komisyonu’ndan teslim almak ve değerlendirmek, 

(b) Sınavları değerlendirmek, asil ile yedek listeleri hazırlamak, 

(c) Değerlendirme sonuçlarını listelenmiş biçimde Dekanlığa sunmak, 

(d) Sınavla ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 

 

Sınav Değerlendirme Komisyonu, Sınav Üst Kuruluna ve Sınav Yürütme Komisyonuna karşı 

sorumludur. Bu komisyonun yaptığı her türlü iş ve işlemi sanal ortamda da kayıt altına alır ve alınan 

kayıtlar Fakülte arşivinde 2 (iki) yıl süreyle saklanır. 

 

Engelli Adaylar Ön Değerlendirme Komisyonu 

Madde 13-  

Engelliler Ön Değerlendirme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının 

görevlendireceği Dekan Yardımcısı’nın başkanlığında, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri ve ilgili 

öğretim elemanlarından oluşur. Engelliler ön değerlendirme komisyonu yardımcı personel olarak başka 

öğretim elemanlarının görevlendirilmesini isteyebilir. Engelliler Ön Değerlendirme Komisyonunun 

görevi, sınava katılmak için başvuran engelli adaylarının başvurularının kılavuzda belirlenen ilkelere ve 

kurallara uygunluğuna karar vermektir. 

 

Koordinasyon Testi 

Madde 14- 

Adaylar, aday numaralarına göre tek tek Koordinasyon testine alınacaklardır. Koordinasyon 

testinde, adayın birinci elektronik kapıyı geçmesiyle beraber elektronik kronometre otomatik olarak 

çalışmaya başlayacaktır. Adayın, testin sonunda, elektronik kapıyı geçmesiyle test sona erecektir. 

Başlangıç ile bitiş arasındaki süre kaydedilecektir. Sınav Kurulu tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı 

terk edenler, hesaplamaya dâhil edilmeyecektir. Koordinasyon parkurunda, adaylara sadece 1 (bir) hak 

verilecektir. Sınav sırasında aletlerin bozulması veya elektrik kesilmesi gibi Sınav Yürütme 

Komisyonunun kabul edeceği makul sebeplerden dolayı adaya ikinci hak verilir. Elde edilen süre adayın 

Koordinasyon Test Puanı olarak yerleştirmeye esas puanını oluşturacaktır. Koordinasyon testi sırasında 

parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya ait olmak üzere, herhangi bir hata yapıldığında adaya 

saniye olarak ceza puanı verilecektir. Aday, koordinasyon testinin sonunda yaptığı süreyi fotosel 

ekranında görür. Aday başlattığı testi tamamlamaz ise diskalifiye edilir. 

 



 

Koordinasyon Testinin Uygulanması: 

 

1.İstasyon (Düz Takla, Engelden Atlama): Aday, parkurun 2 metre gerisinde bulunan çıkış çizgisini 

geçmeyecek şekilde çizginin üzerine basarak çıkış pozisyonu alacaktır. “Hazır” ve “Çık” komutu ile 

fotosellerin arasından geçerek teste başlayacaktır. Daha sonra aday ilk istasyona gelir, “düz takla” atar. 

Sonra koşarak dört engelin üzerinden istediği şekilde atlayarak geçer ve ikinci istasyona yönelir. Aday en 

fazla 3 denemede bu istasyonu tamamlamak zorundadır. 

Hatalar: Düz takla hareketini doğru formda yapma girişiminde bulunup yapamadığında veya engel 

devirdiğinde her hatalı hareket için 2 saniye ceza alacaktır. 

2. İstasyon (Dinamik denge): Aday, denge tahtasının başındaki ve sonundaki boyalı bölgeye basarak 

denge istasyonunu tamamlayarak üçüncü istasyona geçer. Hatalar: Aday ilk denemede dengenin 

başındaki ve/veya sonundaki boyalı bölgeye basmadığında veya dengenin üzerinden düştüğü durumlarda 

istasyonun başına döndürülür. Adayın en fazla 3 deneme hakkı vardır. 3 denemede başarısız olan aday 

diskalifiye edilir.  

3. İstasyon (Sıçrama-Çabukluk): Dengeyi bitiren aday sıçrama testine gelir ve engellerin üzerinden 

sırasıyla çift ayak sıçrama yaparak istasyonu tamamlar (Adaylar sıçramaya çift ayak başlamak ve 

bitirmek zorundadır) ve 4. istasyona doğru yönelecektir. Hatalar: Aday herhangi bir engelden tek ayak 

sıçrayarak geçerse veya engelleri düşürürse her hata için 2 sn ceza alacaktır. Aday engelleri yapmadan 

geçerse veya sırasını değiştirirse tekrar istasyonun başına döner. Aday ikinci ve üçüncü denemesinde 

yapmadığı her eksik hareket ve hata için 2 sn ceza alır ve diğer istasyona yönelir. 

4. İstasyon (Slalom-Oryantasyon): Aday slalom direklerinin önünde bulunan çemberin içerisindeki 

sağlık topunu alıp topun yer ile temasını kesmeden eliyle sürükleyerek veya yuvarlayarak işaret yönünde 

slaloma başlayacaktır. Altı slalom çubuğunda sırasıyla slalom yaparak gidip geri gelecek ve aynı çembere 

topu geri bırakacaktır. Böylece 4. istasyon eksiksiz olarak tamamlanacaktır. Hatalar: Aday istasyon 

içerisindeki slalom çubuklarını atlarsa 4. istasyonu tekrar eder. Aday slalom sırasında, topu yerden 

havalandırırsa, slalom çubuğunu düşürürse ve istasyon sonunda topu çembere koymaz ya da top 

çemberin içinde durmaz ise her hata için 2 sn ceza alır. 

5. İstasyon (Engelin altından ve üstünden geçme): Bu istasyona gelen aday farklı yüksekliklerde olan 

engellerin sırasıyla ilk önce üstünden daha sonra altından geçerek devam eder. Hatalar: Aday engel 

devirirse her hata için 2 sn ceza alır. Aday engelleri sırasıyla geçmez veya engellerden birini pas geçerse 

istasyonun başına döner. Aday ikinci ve üçüncü denemelerinde hatalı yaptığında ise, her hata için 2 

saniye ceza alır ve diğer istasyona yönelir. 

6. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Bu testte karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı renkteki sağlık 

toplarının yerleri değiştirilir. Yani bir kasadaki aynı renkteki sağlık topları diğer kasaya taşınır. Aday 

sağlık topu taşıma işleminde her seferde 1 top taşımak zorundadır ve istediği taraftan başlayabilir. 

Hatalar: Sağlık topların kasaya bırakılıp alınması sırasında top kasanın dışına kaçarsa mutlaka getirilip 

kasanın içerisine bırakılması gerekir. Aday, aynı renkteki sağlık toplarını aynı kasaya taşıyana kadar 

uyarılır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlamayan aday diğer istasyona geçemez. Uyarılara rağmen 

istasyonu doğru olarak tamamlamayan adaylar diskalifiye edilir. 

7. İstasyon (Çabukluk- Dikkat) : Aday, kare şeklindeki minderin başındaki “1 numaralı beyaz bölgeye” 

çift ayak basar ve çift ayak öndeki “2 numaralı kırmızı bölgeye” atlar. Sonra tekrar “1 numaralı beyaz 

bölgeye”, ardından “3 numaralı sarı bölgeye”, sonra 4 numaralı mavi bölgeye” atlar ve son olarak tekrar 

“2 numaralı kırmızı bölgeye” çift ayak basarak 7. istasyonu tamamlar. Hatalar: Aday, sıçrama sırasını 

değiştirirse veya bölgelerden birisine atlamadan geçerse istasyonu tekrarlamak zorunda kalacaktır. 

Aday, minder üzerine temas ederse, herhangi bir bölgeye tek ayak basar ya da tek ayak sıçrama yaparsa 

her hata için 2 sn ceza alır. 

NOT: 

 Aday herhangi bir istasyonu tamamlamadan veya hiç yapmadan diğer istasyona geçerse 

koordinasyon testinden “0” puan alacak ve diskalifiye olacaktır. 

 Aday, parkurun sonundaki fotoselden geçerek kronometreyi durdurmakla yükümlüdür. Aday 

herhangi bir nedenden dolayı ( fotoselin altından veya üstünden geçerek) kronometreyi 

durdurmazsa testi tamamlamak için geri dönerek kronometreyi durdurmalıdır.  



 

 Adaylar 15.06.2016 tarihinden itibaren OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Eski Spor 

Salonunda kurulacak olan parkurda hafta içi saat 08:00-17:00 arasında antrenman ve deneme 

çalışması yapabileceklerdir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Engelli Adaylar 

Madde 15- 

(1) Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; engelli 

öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlara,  YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (OSYS Kılavuzlarında yer alan formül 

kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin 

kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür. 

(2) Engel Düzeyinin Değerlendirilmesi: Adaylar “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını” T.C. 

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı 

Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar. 

(3) Engelli Adayların Değerlendirilmesi: Engelli kadın ve erkek adaylar birlikte değerlendirilir. Engelli 

adayların aldıkları engel düzey değerlendirme puanları (%25-%50) kullanılarak her engelli adayın 

katsayısı hesaplanır (Engel Katsayısı=(Engel derecesi x 2) /100). Engel oranı arttıkça katsayıda artar. 

Engelli adayların koordinasyon parkurunu tamamlama süreleri en düşükten en büyüğe doğru sıralanır. 

Sıralamalar arasındaki aralığın hesaplanmasında en uzun bitirme süresinden en kısa bitirme süresi 

çıkarılır ve engelli aday sayısına bölünür (Sıralama Aralığı = En uzun bitirme süresi – en kısa bitirme 

süresi / engelli aday sayısı). Koordinasyon parkurunu en kısa sürede tamamlayan engelli aday 100 puan 

alırken en iyiden (en kısa bitirme süresi) en düşüğe (en uzun bitirme süresi) doğru puanlar yukarıdan 

aşağıya doğru hesaplanan sıralama aralığında azalır. Değerlendirmeye esas olan yerleştirme puanının 

hesaplanması (YP) için her adayın koordinasyon puanı adayın engel katsayısı ile çarpılır. YP puanı en 

yüksek adaydan başlayarak engelli adaylar belirlenen 3 kontenjana yerleştirilir. İlk 3 adayın dışındakiler 

yedekler olarak sıralanır. (Not: Gerekirse engel durumuna göre parkurda gerekli düzenlemeler yapılabilir). 

 

Genel Değerlendirme 

Madde 16- 

(1) Hesaplanmış olan Özel Yetenek Sınav Puanları, o yılın ÖSYM kılavuzunda yer alan yerleştirme 

formülüne eklenerek Yerleştirme Puanları hesaplanır. Yerleştirme Puanlarına göre kadın ve erkek 

adayların kontenjanları için ayrı ayrı asıl ve yedek listeler ilan edilir. 

(2) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, koordinasyon testi puanı en yüksek, sonra 

YGS sınav notu daha yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eşit olması durumunda, Orta Öğretim 

Başarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

(3) Değerlendirme, Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır ve denetlenir. Sınav Üst Kurulu, 

puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir. 

(4) Değerlendirme, bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi resmi 

internet sayfasında ve fakülte ana sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru 

yapılmayacaktır. Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve OBP) veriler, ÖSYM’nin veri 

tabanından alınacaktır. ÖSYM’nin veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

(5) Erkek kontenjanı dolmazsa kadın adaylardan YP puan sıralamasına göre, kadın kontenjanı dolmazsa 

erkek adaylardan YP puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Engelli kontenjanı 

dolmadığında erkek adaylardan yerleştirme yapılacaktır. 

(6) Önceki yıllarda merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adaylara ilgili yılın ÖSYM kılavuzuna göre işlem yapılacaktır. 

(7) Adaylar Yerleştirme Puanlarına bakılarak en yüksek puandan başlamak üzere başvuru sırasında 

yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirilerek sıralanır ve alınacak öğrenci sayısı kadar aday 

sınavı kazanmış olur. 

(8) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda 

belirtilen tarih ve saatlerde kaydını yaptırmayan adayların yerine bu kılavuzda açıklanan tarihlerde 

sırayla yedeklerden kayıt yapılır. 



 

Sınav Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar 

Madde 17- 

(1) Tüm adaylar, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinde ilan edilecek sınav 

programına göre koordinasyon testine katılacaklardır. Adaylar, programda belirtilen sınav başlangıç 

saatinden 30 dk. önce sınavın yapılacağı yerde, sınavın yapılacağı salon giriş kapısında hazır olmak 

zorundadır. Sınav saati ve sırası geldiğinde hazır bulunmayan adaylar geç kaldığında tekrar sınava 

alınmayacaktır. Resmi mazeret durumu Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir. 

(2) Sınavlar süresince, sınav alanına, sınav sırası gelen adaylar dışında hiç kimse alınmayacaktır. 

(3) Adayların sınava spor kıyafetleri ile katılmaları zorunludur.  

(4) Adayların elektronik başvuruları sırasında sağlık beyan formu ile ilgili kısmı okuyup onaylamaları 

gerekmektedir, ayrıca sağlık raporu istenmeyecektir. Ancak herhangi bir kronik ya da akut sağlık 

problemi olan, düzenli ilaç kullanan, son 2 yıl içinde ameliyat olmuş adaylar sağlık raporu alarak 

sınav günü görevlilere bildirmek zorundadır.      

(5) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

(6) Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli durumda ya da gerekli durumlarda bu 

adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

(7) Koordinasyon testi sırasında, spor ahlakı dışı davranışlarda bulunan, kullanılan araç- gereçlere kasten 

zarar veren, görevli personele saygısızlık yapan adaylar Sınav Kurulu tarafından diskalifiye edilir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Bildirim 

Madde 18-  

Sınav kapsamındaki tüm bildirimler, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasında 

ilan edilir. 

 

Kılavuzda Yer Almayan Durumlar 

Madde 19-  

Bu kılavuzda yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası, Yükseköğretim Kurulu 

Kararları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 

Senato Kararlarına göre işlem yapılır. 

 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, yükseköğretim 

programlarının kendileri tarafından yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular 

doğrudan yükseköğretim programının bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve 

değerlendirme işlemleri o yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. 

 

Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği programlarına (Bu programlar bundan böyle "Özel Yetenek 

Gerektiren Eğitim Programları" olarak adlandırılacaktır) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz 

önünde tutularak yapılacaktır: 

1. Başvurular üniversiteler tarafından alınacaktır. 

2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2016-YGS'ye girmeleri zorunludur. 

3. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, özel yetenek sınavları üniversitelerce 

hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. 

Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. 

4. Yerleştirmeye esas olan puan 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 



 

c) 2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği) 

5. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir.  ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 

bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki 

formül kullanılacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Ortalamasının Hesaplaması 

 

 

 
 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

 

6. Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

7. Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği 

Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday Beden (1113 kod) veya Spor (2446 kod) Alan / 

Kol / Bölümlerinden geliyorsa) 

 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP) 

 

8. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi Öğretmenliği veya Spor 

Yöneticiliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından 

geliyorsa) 

 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) 

 

 

9. 2015-ÖSYS'de YGS / LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile birinci öğretim 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile ilgili 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de 

uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları ya da Açık öğretim kontenjanı bulunmayan 

programlarına 2015 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

10. Adayların her bölüm için belirlenen kontenjanları dikkate alınarak, Yerleştirme Puanlarına 

(YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. Yerleştirmede 2016 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen kurallar 

uygulanacaktır. 

 

 


