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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Dayanak 

 

Madde 1- (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 - (1) 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) 2015-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- Ondokuzmayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği 

Bölümüne alınacak erkek ve bayan öğrencilerin kontenjanları Tablo 1 de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Kontenjanları. 

Programlar ► 1.Öğretim 2.Öğretim 

Toplam  B Ö L Ü M L E R Erkek Kadın Erkek Kadın 

1 
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

50 25 Yok Yok 75 

2 
Antrenörlük Eğitimi  

Bölümü 
40 20 40 20 120 

3 
Spor Yöneticiliği 

Bölümü* 
39 19 40 20 118 

 TOPLAM 129 64 80 40 313 

*Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Öğretim programına cinsiyet gözetmeksizin 2 (iki) engelli aday alınacaktır. 

Engelli kontenjanı dolmadığında, bu kontenjan normal öğrenci kontenjanına aktarılacaktır. Engelliler ile toplam 

315 kontenjan vardır. 

NOT: 2015 yılı ÖSYS kılavuzu yayınlandığında kontenjanlar değişir ise, tablodaki belirlenen kontenjanlar ÖSYS 

Kılavuzundaki değişikliğe uygun olarak tekrar ilan edilecektir. 



3 

 

 

 

Sınav Başvuru Koşulları 

Madde 4-  

 

(1) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim, Antrenörlük 
Bölümü 2. Öğretim, Spor Yöneticiliği 1. Öğretim ve Spor Yöneticiliği 2. Öğretim 
programlarının yetenek sınavına başvuru için özel yetenek sınavının yapıldığı yılın YGS-1, 
YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden birinden aşağıda belirtilen puanı 
almış olmak. 
 

 Milli Sporcular en az 140 puan, 
 Spor Lisesi ve Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri Mezunları ve son sınıf öğrencileri en 

az 140 puan, 

 Spor Lisesi ve Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri Dışında Kalan Mezunları ve son sınıf 
öğrencileri en az 180 puan, 

 Engelliler için en az 100 puan,  
 

(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 ön değerlendirme komisyonunun oluru ile 
başvurabilirler. Engelli adaylarda başvurularını, elektronik ortamda http://besyo.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 30 TL yatıracaklardır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının   Ziraat Bankası Üniversite Şubesi IBAN: TR 870 

001 001 4790 9712 370 5001 hesabına). Salon kullanım ücreti, herhangi bir bankanın 

internet şubesinden ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden havale ücreti ödemeden 

yatırılabilir. Eksik ücret yatırıldığında başvuru geçersiz sayılacaktır. Fazla ücret 

yatırıldığında ya da yanlış başvuru yapıldığında iade olmayacaktır.   

 

Sınav Başvuru Yeri ve Başvuru Tarihi  

 

Madde 5- Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına 

http://besyo.omu.edu.tr adresinden 13 Haziran – 03 Temmuz 2015 tarihleri arasında elektronik 

ortamda saat 24.00’a kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten sonra başvuru 

belgelerinin çıktılarını alacaklardır. 

 

http://besyo.omu.edu.tr/
http://besyo.omu.edu.tr/
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Sınav Günü Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler  

 

Madde 6-   

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

(2) Son üç ayda çekilmiş gözlüksüz ve sakalsız 1 adet vesikalık fotoğraf, 

(3) Adaylar fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanından birisini sınav 

sırasında yanlarında bulunduracaklardır. Diğer kimlik belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 

Sınav Tarihi 

 

Madde 7- Sınavlar 07-09 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihi ve 

sonuçların ilanı başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir.  

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

Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. Öğretim, 

Spor Yöneticiliği 1. Öğretim ve Spor Yöneticiliği 2. Öğretim programlarının sınavları ortak 

yapılacaktır. Adayların yerleştirme işlemleri, sınav başvuru belgesinde 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 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında Fakülte Dekanlığınca belirtilen yerde 

yapılacaktır. Bir programa kesin kayıt yaptıran aday diğer programlarda değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 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.  

 
Tarih Gün Saat Bölüm/Program ASİL / YEDEK 

3 Ağustos 2015 Pazartesi 08:00-17:00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Asil 

4 Ağustos 2015 Salı 
08:00-17:00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yedekler 

08:00-17:00 1.Öğretim  Antrenörlük Eğitimi Asil 

5 Ağustos 2015 Çarşamba 
08:00-17:00 1.Öğretim  Antrenörlük Eğitimi Yedekler 

08:00-17:00 2.Öğretim  Antrenörlük Eğitimi Asil 

6 Ağustos 2015 Perşembe 
08:00-17:00 2.Öğretim  Antrenörlük Eğitimi Yedekler 

08:00-17:00 1.Öğretim  Spor Yöneticiliği Asil 

7 Ağustos 2015 Cuma 
08:00-17:00 1.Öğretim  Spor Yöneticiliği Yedekler 

08:00-17:00 2.Öğretim  Spor Yöneticiliği Asil 

10 Ağustos 2015 Pazartesi 08:00-17:00 2.Öğretim  Spor Yöneticiliği  Yedekler 

*    Tablo 2’de her program için belirtilen tarih, gün ve saatte kayıtlar yapılacaktır.  

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

TABLO 2 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

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

adayların Yerleştirme Puanları (YP) ile tercih sıralaması dikkate alınarak genel sıralama 
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tablosu yayınlanacaktır. Ayrıca hem erkekler hem de kadınlar için her programda 

kazananlar listesi yayınlanacaktır. Bu programlar şunlardır; 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

 Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim, 

 Antrenörlük Eğitimi 2.Öğretim, 

 Spor Yöneticiliği 1.Öğretim, 

 Spor Yöneticiliği 2. Öğretim. 

 Kesin kayıtlar sırasında genelde tüm adayların öncelikle girmek istedikleri bölümler 

dikkate alınarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinin ilk günü (pazartesi) kesin 

kayıtları yapılacaktır.  

 Ertesi günü (salı) sabah 08:00-17:00 saatleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

boş kalan kontenjanlar için yedeklerin kesin kayıtları yapılacaktır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği programını tercih edenlerden en yüksek YP puanları olanlar yedek 

listesinden belirtilen saatler içerisinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.  

 Aynı gün (salı) 08:00-17:00 saatleri arasında 1.Öğretim Antrenörlük Eğitimi programını 

kazananların kesin kayıtları yapılacaktır. Bu yol tüm programlar için aynı şekilde takip 

edilecektir.  

 Sadece Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Programına yedeklerinin 10 Ağustos 2015 pazartesi 

günü 08:00-17:00 saatleri arasında kayıtları yapılacaktır. 

 Her aday aldığı YP puanı ve tercihini dikkate alarak  http://besyo.omu.edu.tr adresinden 

yayınlanacak boş kalan kontenjanları takip ederek en uygun zamanda Fakültemizin 

bölümlerinin kesin kayıtları için Tablo 2’de belirtilen tarih, gün ve saatte hazır bulunmak 

zorundadır. Anılan zamanda kayıt yerinde olmayanlar kesin kayıt tarihi geçen programlar 

için tüm haklarını kaybetmiş sayılır. Adaylar resmi belirtilen saatler arasında gelip 

evraklarını kayıt görevlilerine teslim ettiklerinde kayıtları yapılacaktır. Aksi takdirde kayıt 

haklarını kaybetmiş sayılacaktır. 

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, Sonuçlara itiraz ve Sınava İlişkin Ortak Kurallar 

 

Madde 9- 

(1)  Sınav sonuçları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi YDSBF ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yazılı, görsel ve sanal ortamda (http://besyo.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 iade edilmeyecektir. Dilekçe, sınav kurulunca incelenecektir. İncelemenin sonucu kesindir. 

Herhangi bir yanlışlık varsa giderilir. Yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine 

işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. 

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

yerine başkasını sınava sokan adaylar belirlenirse sınava alınmaz, durum tutanağa işlenir ve 

gereğinde yasal işlem yapılır.  

 

 

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

Özel Yetenek Sınavı 

 

Sınav Üst Kurulu 

Madde 10- (1) 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- (1) 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 Giriş Sınav Kılavuzu’nun 

hazırlanması, 

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

(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 sınava uygun şekilde 

düzenlenmesi, 

(e) Koordinasyon testinin sınav gözetmenlerini ve diğer görevlilerinin belirlenerek listenin 

Dekanlığa sunulması,  

(f) Sınav için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin sağlanması,  

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

teslim edilmesi,  

(h) 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- (1) 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 ve asil liste 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 
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Engelliler Ön değerlendirme Komisyonu  

 

Madde 13- (1) Engelliler Ön Değerlendirme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanının görevlendireceği Dekan Yardımcısı’nın başkanlığında, Bölüm Başkanları ve 

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 de otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Adayın, testin sonunda, elektronik kapıyı 

ayakta geçmesiyle, test sona erecektir. Başlangıç ile bitiş arasındaki süre kaydedilecektir. Sınav 

Kurulu tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler, hesaplamaya dâhil 

edilmeyeceklerdir. Koordinasyon parkurunda, adaylara 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 olacak puanı olarak belirlenecektir. Koordinasyon Testi sırasında 

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

adaya saniye olarak ceza puanı verilecektir. Koordinasyon testinin tek bir bitirme süresi vardır ve 

aday testin sonunda yaptığı süreyi fotosel ekranında görür. Adayın tüm test bataryasına tek giriş 

hakkı vardır. İkinci bir tekrar mümkün değildir, aday başlattığı testi tamamlamaz ise, diskalifiye 

olur. 

 

Koordinasyon testinin uygulanması: 

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

çizgisini geçmeyecek şekilde çizginin üzerine basarak yüksek çıkış pozisyonu alacaktır. “Hazır” 

ve “Çık” komutu ile fotoselli kapıdan geçerek teste başlayacaktır.  Daha sonra aday ilk istasyona 

gelir, “düz takla” atar. Sonra koşarak iki engelin üzerinden atlayarak geçer ve ikinci istasyona 

yönelir. Bu istasyondaki hareketlerden birini yapmayan veya yapma girişiminde bulunmayan aday, 

düz takladan itibaren tüm hareketleri doğru sırada ve doğru biçimde yapar. İkinci kere hareketlerden 

birini yapmayan veya yapma girişiminde bulunmayan aday, düz takladan itibaren tüm hareketleri 

doğru sırada ve doğru biçimde yapar. Üçüncü kere istasyondaki hareketlerin birini yapmayan veya 

yapma girişiminde bulunmayan aday diskalifiye edilir. Hatalar: düz takla hareketini doğru formda 

yapma girişiminde bulunup yapamadığında veya engel devirdiğinde her hatalı hareket için 2 saniye 

ceza alacaktır.  

2.İstasyon (Denge-Koordinasyon): Aday 60 cm çapındaki dairenin içinde yukarı dikey sıçrayarak 

360˚ derece burgu yapar, çift ayak koşu yönüne bakacak şekilde yere basar ve üçüncü istasyona geçer. 

Hatalar: Yukarı sıçrayarak burgu yapan adayın ayakları burgu başlangıcında veya bitişinde koşu 

yönünde sağ ayağı mavi alana ve sol ayağı sarı alana basmamış ise  (270 dereceden az dönmüş ise)  

hareket tekrar ettirilir. Hareketi belirtilen şekilde ikinci defa 270 derecen az dönerek yapan aday 270 

dereceden fazla ve 360 dereceden az dönmüş veya sağ ayağı mavi alana ve sol ayağı sarı alana 

basmamış ise, test süresine 2 saniye hata puanı eklenir. Aday 360 derecelik dönüşüne sağdan veya 

soldan başlayabilir. 
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3.İstasyon (Dinamik denge): İkinci istasyonu bitiren aday üçüncü istasyona geçer. Denge tahtasının 

başındaki çizgiye veya çizginin gerisine basarak dengeye çıkar ve dengenin sonundaki çizgiye 

veya çizginin ilerisine basarak iner ve dördüncü istasyona geçer. Hatalar: Aday ilk denemede 

dengenin başındaki çizgiye veya çizginin gerisine basmadığında; sonra denge aletinin sonundaki 

çizgiye veya çizginin ilerisine basmadığında veya dengenin üzerinden düştüğü durumlarda tekrar 

dengenin başına döner. İkinci denemede denge aletinin yarısında bulunan çizgiyi geçemeyen aday, 

tekrar dengenin başına döner. Aday ikinci denemesinde en az denge aletinin yarısını geçerek hatalı 

hareketi tamamlarsa 2 saniye ceza puanı alır ve diğer istasyona yönelir. Aksi takdirde üçüncü kere 

denge aletinin başlangıcına döndürülür ve en az denge aletinin yarısını geçip geçmediğine 

bakılmaksızın 2 saniye ceza puanı alır. 

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

üzerinden sırasıyla çift ayak sıçrama yaparak istasyonu tamamlar (adaylar sıçramaya çift ayak 

başlayacak ve bitirecektir) ve 5. istasyona doğru yönelecektir. Hatalar: Aday ilk ve diğer engeller 

üzerinden tek ayak sıçrayarak geçerse veya engelleri düşürürse her hata için 2 sn ceza alacaktır. 

Aday engelleri yapmadan geçerse veya sırasını değiştirirse tekrar dördüncü istasyonun başına döner. 

Aday ikinci denemesinde yapmadığı her eksik hareket ve hata için 2 sn ceza alır ve diğer istasyona 

yönelir.  

5.İstasyon (Slalom-Oryantasyon): Aday slalom direklerinin önünde bulunan sepetin içerisindeki 

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

yönünde slaloma başlayacaktır. Beş slalom çubuğunda sırasıyla slalom yaparak gidip geri gelecek ve 

aynı sepete topu bırakacaktır. Böylece 5. istasyon eksiksiz olarak tamamlanacaktır. Hatalar: Aday 

istasyon içerisindeki slalom çubuklarını atlarsa 5. İstasyonu tekrar eder. Aday slalom sırasında, 

topu yerden havalandırırsa, slalom çubuğunu düşürürse ve istasyon sonunda topu sepete koymaz 

ya da top sepette durmaz ise her hata içi 2 saniye ceza alır. 

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

olan engellerin üstünden ve altından geçer. Hatalar: Aday engel devirirse her hata için 2 saniye 

ceza alır. Aday engelleri sırasıyla geçmez veya engellerden birini pas geçerse 6. istasyonun başına 

döner. Aday ikinci kez hatalı yaptığında ise, her hata için 2 saniye ceza alır ve diğer istasyona 

yönelir.   

7.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 işlemine istediği taraftan başlayabilir. İki kasa arasında 5 metre 

mesafe vardır ve her bir kasanın içinde 2’şer sağlık topu bulunur.  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 geçen 

adaylar diskalifiye edilir.   

8.İstasyon (Çabukluk- Dikkat) : Aday, başlangıçtan itibaren daima karşıya bakar pozisyonda 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 8. istasyonu tamamlar. Hatalar: Aday, sıçrama sırasını değiştirirse 

veya bölgelerden birisine atlamadan geçerse 8. istasyonu tekrarlamak zorunda kalacaktır. İkinci 

denemede aday, minder üzerine temas ederse, başlangıçtan itibaren daima karşıya bakar pozisyonda 

sıçramaz ise,  herhangi bir bölgeye tek ayak basar ya da tek ayak sıçrama yaparsa her hata için 2 

saniye ceza alır.  
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NOT:  

 Aday herhangi bir istasyonu tamamlamadan veya hiç yapmadan diğer istasyona geçerse 

koordinasyon testinden “0” puan alacak ve diskalifiye olacaktır.  

 Sınavın bitişinde aday fotosellerin arasından koşarak veya yürüyerek geçmeden, kendini 

yere atar ise, testi tamamlama süresine 3 saniye eklenir. Bu durumda veya fotosel 

kronometre durmadığında Sınav Kurulu video görüntülerinden adayın testi bitirme süresini 

belirler. 

 Sınav parkuru 15.06.2015 tarihinde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Eski Spor 

Salonunda kurulacaktır. Adaylar 15.06.2015 tarihinden itibaren kurmuş olduğumuz 

parkurda antrenman ve deneme çalışması yapabileceklerdir.  
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Madde 15- Engelliler Sınavı  

 

(1) Engelliler için Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Öğretim programında 2 kontenjan 

ayrılmıştır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel 

engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS 

puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Yükseköğretim Genel 

Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; engelli öğrencilerin (bedensel 

engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) 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 2 kontenjana yerleştirilir. İlk iki adayın dışındakiler 

yedekler olarak sıralanır.  

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

 

Genel Değerlendirme 

Madde 15- 

Koordinasyon Testi tamamlandıktan sonra, tüm adayların Koordinasyon Testi dereceleri 

kadın ve erkekler için ayrı listeler halinde en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralanacak ve 

erkeklerde 209 olan toplam kontenjanın iki katı 418 kişi, kadınlarda 104 olan toplam kontenjanın 

iki katı 208 kişinin dışındaki adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır (Bu sayılar engellilerin 

sınava katılmamasına bağlı Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Öğretim Programında 1 erkek ve 1 bayan 

toplam 2 kontenjan artabilir).  

 

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

yerleştirme formülüne eklenerek Yerleştirme Puanları hesaplanır (Ek 1). 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. 
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(3) Değerlendirme, Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır ve değerlendirme Sınav 

Kurulu tarafından denetlenir. Sınav Üst Kurulu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek 

yetkili birimdir. 

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

resmi internet sayfasında (www.omu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere 

duyuru yapılmayacaktır. Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve OBP) veriler, 

ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından alınacaktır. ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından 

kaynaklanan veri hatalarından Ondokuz Mayıs Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

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

dolmazsa erkek adaylardan YP puan sıralamasına göre 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 (Ek-1 tercih tablosu) göre yerleştirilerek 

sıralanır ve alınacak öğrenci sayısı kadar aday sınavı kazanmış olur. 

(8) Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik olması durumunda Koordinasyon 

testinde en iyi derece yapan, sonra YGS puanı yüksek olan aday seçilecektir. YGS 

puanının eşitliği durumunda Ortaöğretim Başarı Puanına bakılır. 

(9) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen tarih ve saatlerde 

kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adayların yerine bu kılavuzda açıklanan 

tarihlerde sırayla yedeklerden kayıt yapılır. 

(10) Adaylar kesin kayıt sırasında tam teşekküllü resmi hastanelerden aldıkları sağlık kurulu 

raporunu vermek zorundadır. 

  

Sınav Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar 

 Madde 16- 

(1) Tüm adayların internet sitemizden ilan edilecek sınav programına göre koordinasyon 

testine katılacaklardır. Adaylar, programda belirtilen sınav başlangıç saatinden 30 dk. önce 

sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları ve sınavın yapılacağı salon giriş kapısında ve 

internet sayfasında ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. 

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

alınmayacaktır. 

(3) Adayların, spor kıyafetleri ve spor ayakkabısı ile sınava katılmaları zorunludur. (Erkekler;  

eşofman, şort, tişört veya atlet ve spor ayakkabısı - Kadınlar; eşofman, şort, yarım tayt ya 

da mayo, tişört ve spor ayakkabısı) 

(4) Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri sınav öncesinde, Yaşar Doğu Spor 

Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasında ilan edilecektir. Kendi aday numarasının içinde 

bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen adayın, resmi mazeret ve durumu Sınav Kurulu 

tarafından değerlendirilecektir. 

(5) Adaylar sağlık raporu yerine ek-2’de sunulan “Sağlık Durumu Beyan Formunu” sınav 

sırasında sınav görevlilerine teslim edeceklerdir. Elektronik başvuruları sırasında da sağlık 

beyan formu ile ilgili kısmı okuyup onayladıklarını işaretleyeceklerdir. 
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(6) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar 

dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

(7) Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli durumda ya da gerekli 

durumlarda bu adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda 

bulunulacaktır.  

(8) Herhangi bir sebepten dolayı, özel yetenek sınavının bitirildiği ana kadar sınava girmeyen 

adaylar, geçerli mazeretleri olsa dahi (Sağlık raporu vb.), herhangi bir hak talep edemezler, 

(9) Koordinasyon Testi sırasında, spor ahlakı dışı davranışlarda bulunan, kullanılan araç-

gereçlere kasten zarar veren, görevli öğretim elemanlarına saygısızlık yapan adaylar Sınav 

Kurulu tarafından diskalifiye edilirler. Bu adayların sınav derecelerinin tamamı iptal edilir. 
  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

 

Bildirim 

Madde 17- Kılavuz kapsamında ne şekilde yapılacağı belirtilmeyen her çeşit bildirim, 

öğrencinin Fakülteye ön kayıtta bildirdiği adrese yazılı olarak yapılarak veya Fakülte tarafından 

öğrenci duyuru tahtasında duyurularak tamamlanır. 

 

Kılavuzda Yer Almayan Durumlar 

Madde 18- 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. 

 

EK 1- Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Yönetmelik Maddeleri ve Genel 

Başarı Puanının (Yerleştirme Puanı – YP) Hesaplanması ve Özel Yetenek Sınavı İle Seçme 

Yöntemi (Kaynak: 2015 ÖSYS Kılavuzu Sayfa 26-27)  

 

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 2015-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) 2015-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 
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Adayın ÖYSP  ÖYSP Puan  

Puanı    Dağılımı Ortalaması 

 

   ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 

   

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.  

 
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x  

 

 
Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Ortalamasının Hesaplaması  

 
 

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Standart Sapmasının Hesaplanması  

 
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.  

a) 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)  

 

b) 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)  

 

7.  2014-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 2014 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 8. 

Adayların her bölüm için belirlenen milli sporcu, kız ve erkek öğrenci kontenjanı dikkate alınarak, 

Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Yerleştirmede 2015 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda 

belirtilen kurallar uygulanacaktır. 

 

+ 50 
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Ek-1. 

Tercih Tablosu 

 

 

Tablo 3. Programların Tercih Sırası (Tercih Tablosu) ÖRNEKTİR. 
 

P r o g r a m l a r 

T E R C İ H     S I R A L A M A S I 

Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BSÖ) (BSÖ)     

Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim (ANT 1.)  (ANT1.)    

Antrenörlük Eğitimi 2.Öğretim (ANT 2.)   (ANT 2.)   

Spor Yöneticiliği 1.Öğretim (SYB 1.)    (SYB 1.)  

Spor Yöneticiliği 2. Öğretim (SYB 2.)     (SYB 2.) 

 

Adaylar Tablo 3’ü elektronik başvuruları sırasında tercihlerini belirlerken kullanacaktır. Aday bir 

programı hangi sırada seçiyor ise, ilgili bölümün kısaltmasını tercih sırasının içerisine yazacaktır. 

Bir program sadece bir kere tercih edilecektir. Yukarıdaki tablo bir ÖRNEKTİR. Aday istediği 

gibi sıralama yapabilir. 
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(Ek: 2) 

 

SAĞLIK DURUMU BEYAN FORMU 

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası : 

Doğum Tarihi  : 

Doğum Yeri   : 

 

 

 

 

 

 Sağlık durumumun 7-9 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar 

Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin Özel yetenek Sınavına katılmaya elverişli olduğunu, hiçbir 

hastalığımın olmadığını ve sınav sırasında karşılaşacağım her türlü sağlık probleminin 

masraflarını kendim karşılayacağımı ve hak talep etmeyeceğimi beyan ederim.   …../.…/2015 

 

 

 

 

 

      İmza  : 

      Adı Soyadı : 
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Ek-3 
 

 
 

 

 

 


