Spor Bilimleri Fakültesi
2020 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
1. BÖLÜM
1- GENEL KOŞULLAR:
a. Uygulama Takvimi: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için uygulanacak
sınav takvimi alttaki tabloda açıklanmıştır.
Tablo 1. Sınav Süreci, Yeri ve Tarihler
Sınav Süreci

Tarih
10-14 Ağustos
2020 (Saat 18.00’a kadar)
17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren
bitinceye kadar*

Online Ön Kayıt Tarihleri
Özel Yetenek Sınavı*
Adayın Spor Özgeçmiş Bilgilerinin Kontrolü

17 Ağustos 2020

Adayların Spor Özgeçmiş bildirimlerine ilişkin
Tüm Bilgi ve Belgelere Ait Kontrol Listesinin
İlanı

18 Ağustos 2020

Spor Özgeçmiş Kontrol Listesine İtiraz

19 Ağustos 2020(Saat 17.00’a kadar)

Sınav Yeri

Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi

*Adaylara
Sınav
başlangıç
saati
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Web
Sayfasından(http://www.ohu.edu.tr/sporbilimlerifakultesi)
ilan
edilecektir.
Yapılacak
düzenlemeler ve sınav aşamalarına ilişkin bilgilendirmeler sınav yerinde duyurulacaktır.
Adayların bu duyuruları takip etmesi kendi sorumluluğundadır.
a. Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar:
Tablo 2: Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar

SPOR

Milli

Engelli

Kontenj

Sporc

Öğrenc

an

u

i

Kont.

Kont.*

BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

K

E

K

E

K

E

13

20

2

2

1

2

Genel Kontenjan

Kontenjan

4
0

2019/2020 TYT puanının(Ham puan)
en az**/ başarı sırası ****
Milli
Engelli
Genel
Sporcu
Öğrenci
Kont.
Kont.
Kont.
Puan/Baş
Puan /
Puanı/başar
arı sırası
Başarı
ı sırası en
en az
az***
sırası en az
800.000

800.000

800.000

Antrenörlük Eğitimi

14

26

3

3

1

3

5
0

180

150

100

Antrenörlük Eğitimi
(İ.Ö)

13

20

2

2

1

2

4
0

180

150

100

*NOT: Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana
aktarılacaktır.
**13.03.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı
tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmak (2019-TYT puanı 200 ve üzeri
olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek
Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak Yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin
2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. Bkz. 2020 YKS Kılavuzu)
*** Engelli adaylar kontenjanına TYT puanı 100 ve üzerinde olan sadece işitme engelli adaylar
(işitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve
sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan); durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve 2020 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda
belirtilen şartları sağlamaları koşuluyla özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 08.07.2020 tarihli Yürütme Kurulu Kararı gereğince Beden Eğitimi Öğretmenlik
programına engelli kontenjanından başvurabilmek için engelli adaylarının TYT'de en düşük
800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adayların
sınavları ve yerleştirme işlemleri 2020 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtildiği şekilde
yapılır.
****Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir.
i. MİLLİ SPORCU KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR:
Milli Sporcu kontenjanına Ek 1 de belirtilen olimpik spor branşlarından başvuru
kabul edilecektir. Milli Sporcu kontenjanına başvuran adaylar genel kontenjana
başvuramazlar. Milli sporcu kontenjanına başvurmayan Milli Sporcu Adaylar Genel
Kontenjana başvurabileceklerdir. Milli Sporcu Adaylar hangi kontenjan için başvuru
yaptıklarını ön kayıt sırasında belirteceklerdir. Ayrıca Engelli Milli Sporcular sadece
herhangi bir programın engelli öğrenci kontenjanına başvurabileceklerdir. Milli
Sporcu kontenjanına başvuran adayların ilgili bölüm için Tablo 2’de belirtilen TYT
puanı/sıralaması koşulunu sağlamaları ve Ek 1’de belirtilen spor branşlarından Milli
Sporcu olduğunu gösteren Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İlgili
Federasyondan alınacak Millilik Belgesinin aslı/noter tasdikli fotokopisi veya e-Devlet
Kapısı üzerinden alınacak Millilik Belgesinin aslını vermeleri gerekmektedir. (Başka
kurumlardan alınan belgeler geçersizdir).
ii. ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR: Engelli adaylar

kontenjanına;
a. Sadece işitme engelli adaylar (işitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle
duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular
aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan); durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri koşuluyla,
b. Spor özgeçmiş belgesi Atletizm, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Tenis ve
Voleybol branşlarından birisinden olan ve Ek 2‟de belirtilen kriterlere göre son 3
yıl(2017 yılı ve sonrası) içerisinde spor özgeçmişine sahip adayların başvuruları
kabul edilecektir.
2- BAŞVURU SÜRECİ
a. Online Kayıt: 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci alımı ön kayıtları; Tablo 1.’de
belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek linkten aday tarafından
online sistem üzerinden yapılacaktır. Online kayıt sistemi 14 Ağustos 2020 saat 18.00’ de
kapanacaktır.
Online Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:
 Aday online kayıt formunda belirttiği tüm ifadelerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır.
 Online kayıt formunda doldurulan tüm bilgiler adayın sahip olduğu resmi belgelere göre
(Nüfus Cüzdanı, TYT Sınav Sonuç belgesi, Millilik Belgesi, Spor Özgeçmişine ilişkin
belgeler vb.) ifade edilmelidir.
 Aday başvurduğu program ve kontenjanların özel yetenek sınavına girebilmesi için Tablo
2’de belirtilen gerekli koşullara ilişkin Online kayıtta bildirdiği bilgilerin eksik ya da yanlış
olması durumunda o program ve kontenjanların özel yetenek sınavına giremez.
 Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları “Bölüm Tercihi” sıralamasını ön kayıtlar
bittikten sonra değiştiremezler.
b. Gerekli Belgeler: 2020-2021 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar;
1. Herhangi bir bölümün Genel, Engelli Öğrenci yada Milli Sporcu kontenjanlarına başvuran
adaylar Online Ön kayıt formunda Spor özgeçmişi olduğunu bildirmişse; bu durumuna
ilişkin kılavuzda istenen belgelerin aslını veya noter tasdikli fotokopisini 17 Ağustos 2020
Saat: 13.00’e kadar eksiksiz olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Sınav Ön Kayıt
Onay Bürosuna teslim etmeleri gerekir.
2. Aday Online kayıt formunda bildirdiği spor özgeçmiş durumundan puan alabilmesi için
ilgili durumu gösteren istenilen belgeleri eksisiz olarak teslim etmelidir.
3. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir.
Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli
fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp
derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse
eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Bu kapsamda adaylardan ön kayıtta
herhangi bir sağlık sorunları bulunmadığına ve Özel yetenek sınavında oluşabilecek
herhangi bir sağlık sorununda sorumluluğun kendilerine ait olduğuna ilişkin beyan
belgesi/onayı alınacaktır. O nedenle adayların ön kayıt öncesi bu kapsamda sağlık
kontrolünden geçmeleri tavsiye edilir.
4. Engelli adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için engel düzeylerini gösterir
belgenin aslı.

5. Adaylara sınav öncesi " Ön Kayıt Formunun Islak İmzalı Örneği " alınarak kendilerine
üzerinde göğüs numarası yazılı 2020 Özel Yetenek Sınavı için özel olarak hazırlanmış bir
tişört verilecektir. Adaylar Özel Yetenek sınavının tüm aşamalarına (aday öğrencilerin
tanınabilmesi açısından) üstte bu tişört altta ise şort ya da eşofman olacak şekilde sınava
gireceklerdir. Ayrıca tüm adaylar sınavlara kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı, resimli ve onaylı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Bu
belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
c. EĞİTİM PROGRAMI TERCİHİ:
i) Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi (İkinci
Öğretim) bölümlerinin özel yetenek sınavları ortak yapılacaktır. Adaylar ön kayıt sırasında
hangi program/programlar ve kontenjanlar için sınava gireceklerini ve yerleştirilme
tercihlerini belirteceklerdir. Adaylar her üç programı (başvuru koşullarını sağladıkları
taktirde) da tercih edebileceklerdir. Adaylar, sınav sonunda aldıkları puanlar ve yapmış
oldukları tercih sırasına göre Programlara (bölümlere) yerleştirilecektir. Bu nedenle tercih
sıralamasının dikkatli yapılması önemlidir. Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları
“Bölüm Tercihi” sıralamasını ön kayıtlar bittikten sonra değiştiremezler.
ii) Adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümüne yerleşme hakkı kazanmaları durumunda, okulun
imkanları dahilinde (Fiziksel şartlar ve Öğretim Elemanlarının yeterliliği) açılacak olan
uzmanlık alan derslerinden birisini seçmesi zorunludur. O nedenle Antrenörlük Eğitimi
Bölümü tercihi yapacak adaylar bu bölüme yerleşme hakkı kazanmaları durumunda
ön kayıtta beyan ettikleri spor özgeçmiş branşlarından bağımsız olarak açılacak
uzmanlık alan derslerinden birisini almaları gerektiği hususunu göz önünde
bulundurmalıdır.
3- ÖZEL YETENEK SINAVI (KONTENJANLARA GÖRE ÖZEL YETENEK SINAVI
AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER):
a. MİLLİ SPORCU KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR:
Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar kendi
aralarında
değerlendirilecektir. Bu adaylara 2017 yılı ve sonrasına ait millilik belgesine EK 1 deki
tabloya göre “Spor Özgeçmiş Puanı” verilecektir. 2016 ve öncesi yıllara ait özgeçmiş
belgelerine spor özgeçmiş puanı olarak “50” puan verilecektir. Spor özgeçmiş puanı
verilmesini gerektiren durumunu belgelendiren adaylara sadece bir durumu (belgesi)
için puan verilecektir. Birden fazla belgesi olan adayın en yüksek puan verilmesini
gerektiren belgesi değerlendirmeye alınacaktır. Diğer belgeleri değerlendirilmeyecektir.
Spor Özgeçmiş Puanı o adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olacaktır.
Ayrıca sınav yapılmayacaktır. ÖYSP esas alınarak tercih ettikleri bölümlere
yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere o program/bölümün ilgili kontenjanı için
Yerleştirme Puanları hesaplanacak ve ilgili bölümlere adayların yerleştirilmeleri o
program/bölümün ilgili kontenjanı için hesaplanan yerleştirme puanlarına göre
yapılacaktır.
b. ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR:
Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir. Engelli kontenjanına başvuran
adaylar için engel durumlarına ve ön kayıtta belirtmiş olduğu uzmanlık spor branşına
göre sınav yürütme komisyonu tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden oluşan
değerlendirme jürisi tarafından değerlendirileceklerdir. Jüri üyeleri adayların spor

özgeçmişi (bkz. Ek 2) ve spor branşı becerisi olmak üzere iki ayrı alanda puanlama
yapacaklarıdır. Adayların spor branşı beceri sınavına girmeleri zorunludur. Spor branşı
beceri sınavına girmeyen aday elenecektir. Adayın spor özgeçmişi ve spor branşı
becerisi puan ortalamalarının toplamı adayın ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) puanı
olacaktır. ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) puanı 70 ve üzeri olan adaylar
değerlendirmeye alınacak ve bu puan yerleştirme puanı olarak kullanılacaktır. Adayların
TYT puanları değerlendirmeye alınmayacaktır. Engelli adayların özel yetenek sınavı
puanlarının eşitliği halinde başvuruda kullanılan TYT puanının üstünlüğüne göre
sıralama yapılacaktır. TYT puanlarının eşitliği halinde ise spor branşı becerisi puanının
üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır.
c. YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR:
Yurt dışından başvuruları kabul edilen öğrenci adayları, Atletizm Koşu sınavına tabi
tutulacaktır. Adaylara tek hak verilecektir. Kadın adaylar için 800 m koşu parkuru
tamamlama süresi maksimum 4 dk. Erkek adaylar için 1500 m koşu parkuru tamamlama
süresi maksimum 6 dk.‟dır. Baraj derecelerden daha kötü sürede koşan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların Koşu sınavını tamamlama süreleri
yerleştirme puanı (YP) hesaplamasında kullanılacaktır. En iyi dereceye sahip adaya 200
tam puan diğer adaylara ise (En iyi Koşu sınavı derecesi/Adayın Koşu sınavı derecesi) X
200 hesabından ÖYSP hesaplanarak Adayın yerleştirme Puanı hesaplanacaktır.
d. GENEL KONTENJANA BAŞVURAN ADAYLAR: Genel kontenjana başvuran
adayların Özel Yetenek sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır;
1. I.AŞAMA-SPOR ÖZGEÇMİŞİ: Adaylara varsa son 4 sezona (2016-2017, 20172018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları) ait Ek 1’de belirtilen spor özgeçmişi
belgelerine yine Ek 1’de de belirtildiği şekilde Spor Özgeçmiş Puanı verilecektir. Spor
özgeçmiş puanı verilmesini gerektiren durumunu belgelendiren adaylara sadece bir
durumu (belgesi) için puan verilecektir. Birden fazla belgesi olan adayın en yüksek
puan verilmesini gerektiren belgesi değerlendirmeye alınacaktır. Diğer belgeleri
değerlendirilmeyecektir. Adaylar ön kayıt sırasında yaptığı spor branşında tabloda
karşılığı bulunan spor özgeçmiş puanı alacağı durumunu seçerek kaydedecek ve ilgili
belgeleri Tablo 1 de belirtilen tarihe kadar yukarıda belirtildiği şekilde teslim
edecektir. Adayın beyanı ve teslim ettiği spor özgeçmiş belgesi/belgelerinin sınav
komisyonunca incelenmesi sonucunda beyanı doğru ise komisyonca onaylandıktan
sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı spor özgeçmişi puanı kesinleşir ve
bu puan adayın 1. Aşama Spor Özgeçmiş Puanını oluşturur. Spor özgeçmişi olmayan,
Spor özgeçmiş durumuna ilişkin istenilen belgeleri sunmayan ya da ilgili tabloda spor
özgeçmişi karşılığı olmayan adaya 1. Aşama Spor Özgeçmiş Puanı olarak 0(sıfır) puan
verilir.
2. II.AŞAMA SINAVI: Adayların Özel Yetenek Sınav puanı hesaplanması ve
yerleştirmede değerlendirilmeye alınmaları için 2. Aşama sınavına girmeleri
zorunludur. 2. aşama sınavını oluşturan testleri terk eden, yapmadan geçen veya
testleri kurallarına uygun bir şekilde yapmayan (istasyondaki hakemin uyarılarını
dikkate almayan ve bu nedenle istasyon hakemince o testi onaylanmayan) adaylar o
haklarından değerlendirmeye alınmayacaktır. 2. aşama sınavını oluşturan testlere her
iki hakkına da girmeyen ya da her iki hakkında da herhangi bir nedenle her iki testte

de değerlendirmeye alınmayan adaylar elenecektir. Testlerden sadece birinden puan
alan aday o testten aldığı puan ile değerlendirmeye alınacaktır. Bu aşamada adaylar
aşağıda belirtilen testlerle değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre ÖYS
2. Aşama puanı alacaklardır. Her bir test kendi içinde olacak şekilde bu aşama toplam
200 puan üzerinden değerlendirilecek olup adayın 2. Aşama ÖYSP puanı elde
edilecektir.
a) DİKEY SIÇRAMA TESTİ:
1) Adaya iki (2) hak verilir.
2) Aday komut verildiğinde spor ayakkabılı(çivili ayakkabı olmayacak) olarak matın
üzerine çıkar.
3) Ağırlığını iki ayağına eşit olarak(paralel) dağıtacak şekilde mat üzerinde durur.
4) Aday mat üzerinde çıktıktan sonra herhangi bir nedenle ayaklarının mat ile temasını
kesmesi (dengesini kaybetmesi -düşmesi gibi) nedeni ile alınacak ölçüm hakkını
kullanmış kabul edilir.
5) Aday mat üzerinde dururken verilen komut ile çift ayak ile gergin bacaklarla
sıçrayabildiği en yüksek noktaya sıçrar. Aday sıçrama sonunda iki ayağı aynı anda
mata basacak şekilde konmak ya da mata düşmek zorundadır. Adayın konma
evresinde tek veya çift ayağını matın dışına basması ya da vücudunun herhangi bir
bölgesinin matın dışına temas etmesi hata kabul edilir.
6) Adayın ayakları mattan kesildikten sonra bacakları gergin şekilde kalır.
7) Birinci sıçrama hakkından sonra aday mattan iner. İkinci sıçrama hakkı için komut
verildiğinde matın üstüne tekrar çıkar ve ikinci hakkını kullanır.
8) Aday her iki sıçramasında da hata yaparsa dikey sıçrama istasyonundan puan
alamaz.
9) Adayın geçerli sıçramalarından en iyi derecesi test puanı olarak kabul edilir.
b) SÜRAT TESTİ:
1) Adaya iki (2) hak verilir.
2) Aday start fotoselinin arkasında belirlenen çizgide durur.
3) Aday hazır olduğu anda koşuya başlar.
4) Aday start fotoselinden geçtiği anda süre başlar.
5) Aday finish fotoselinden geçtiği anda süre durur.
6) Fotoseli başlatmak ve bitirmek adayın sorumluluğundadır.
7) Adayın en iyi derecesi test puanı olarak kabul edilir.
4- YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI:
Adayların Yerleştirme puanı hesaplamasında kullanılacak Özel Yetenek Sınav
Puanı(ÖYSP) 1. Aşama Spor Özgeçmişi puanının %30’u ile 2. Aşama ÖYS Puanının
%70’sinin toplamı ile elde edilecektir. Bu şekilde hesaplanan Özel Yetenek Sınav
Puanları kullanılarak “Yükseköğretim Kurumu tarafından açıklanacak” esaslar dahilinde
adayların tercih ettikleri bölümlere yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere o bölümün
ilgili kontenjanı için Yerleştirme Puanları hesaplanacak ve ilgili bölümlere adayların
yerleştirilmeleri o bölümün ilgili kontenjanı için hesaplanan yerleştirme puanlarına göre
yapılacaktır.
5- ADAYLARIN KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLMESİ:

a. Sınav sonunda ilgili sınavın herhangi bir aşamasında elenmeyen adayların başvurdukları
ilgili kontenjan için yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
b. Sınav sonunda adayların tercihleri ve yerleştirme puanına göre; her kontenjan için
kontenjan sayısı kadar puan sıralı kesin kayıt listesi ilan edilecektir. Diğer adaylar puan
sıralı yedek aday listesi olarak düzenlenecektir.
c. Her program/kontenjan için asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminde, Sınav Yürütme
Komisyonunun onayından sonra açıklanır.
d. Adayları kontenjanlara yerleştirilmeleri; tercihleri ve yerleştirme puanına göre
yapılacak ve;
i. Birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday diğer tercihlerinin asil ya da yedek
listelerinde yer almayacak,
ii. İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci tercihinin yedek listesinde yer
alabilecek, üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacak,
iii. Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci ve ikinci tercihlerinin yedek
listesinde yer alabilecektir.
e. Kontenjan aktarımı:
i. Herhangi bir programda genel kontenjanda erkek ya da kadın adaylara ayrılan
kontenjanın dolmaması durumunda boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin genel
kontenjanına aktarılacaktır.
ii. Herhangi bir programda Milli Sporcular kontenjanının dolmaması durumunda boş
kalan kontenjan aynı programda diğer cinsiyetin milli kontenjanına aktarılacak, yine
dolmaması durumunda ilgili programda genel kontenjana aktarılacaktır.
iii. Herhangi bir programda Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı
aynı programda ilgili cinsiyetin genel kontenjana aktarılacaktır.
2. BÖLÜM
1- DİĞER HÜKÜMLER:
a. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sınav süresince sınav düzenini
bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav görevlileriyle saygı
sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla
sınavdan ihraç edilirler.
b. Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması halinde
özel yetenek sınavı II. Aşamasından aldığı puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.
c. Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak ve
sınavın o aşaması/periyodu bitmeden Sınav Yürütme Komisyonuna yapacaklardır. İtiraz
başvurusunun değerlendirilebilmesi için adayın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Döner Sermaye Saymanlığı hesabına 100 TL yatırması ve dilekçesine makbuzu eklemesi
gerekir. İtiraz başvuruları Sınav Yürütme Komisyonunca (veya Sınav Yürütme
Komisyonunca oluşturulacak ilgili komisyonca) değerlendirilir ve karar verilir.
d. Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Birim Yönetim
Kurulu yetkilidir.
e. Adayın eksik ya da yanlış belge verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak,
geriye dönük elde ettiği tüm haklar geri alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

f. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
g. Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar daha sonra sınav hakkı
verilmesi için geçerli olmayacaktır.
h. Fotosel sistemi ile yapılan II. aşama sınavında sürenin başlatılması ve bitirilmesi adayın
sorumluluğundadır. Bunun için adayın başlangıç ve bitiş çizgisine belirli bir yükseklikte
yerleştirilen fotosel cihazlarının arasından geçmesi gerekmektedir. (Adayın fotosel
alıcılarının altından ya da üstünden geçerek fotoseli çalıştıramaması veya durduramaması
durumlarında sorumluluk kendisine aittir.)
i. Sınavda uygulanan testler adayın kendi başarısını kendisinin de görebileceği objektif
değerlendirme ölçütlerine sahiptir. Adaylara testler sonunda o aşamadaki derecelerini
gösteren belgeler verilecek (bilgilendirme amaçlı) ve bu şekilde aday Özel yetenek sınav
kılavuzundaki tablolar ve açıklamalar yardımı ile bu işlemleri izleyerek kendisini
değerlendirebilecektir. Bu belgeler üzerindeki bilgiler ile sınav kayıtlarının uyuşmaması
halinde sınav kayıtları esas alınacaktır.
j. Adaylar sınavın aşamalarına belirtilen yer, tarih ve saatlerde girmek zorundadır. Sınav
aşamalarının/periyotlarının sonunda sınavın o aşamasının/periyodunun bittiği adaylara
duyurulacaktır. Bu duyurudan sonra o aşamaya/periyoda girmeyen adaylar sınava
alınmayacak ve o haklarından değerlendirmeye alınmayacaktır.
k. Dikkat! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM
Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.
l. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgileri, T.C. Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri
oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda, ÖSYM’nin
veri kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından
kaynaklanan veri hatalarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
2- 3. BÖLÜM
3- EK-1: SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU
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Olimpik Spor Dalları bknz. : (https://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/OlimpikSpor-Dallari/49/1)(erişim tarihi:23.06.2020)
* İşareti bulunan liglerde resmi müsabaka listesinde en az bir kere bulunmak ve bunu
belgelendirmek gereklidir.
ᵻ İşareti bulunan liglerde (BAL Ligi) resmi müsabakalarda en az 10 kez oynamış olmak ve
bunu belgelendirmek gereklidir.
 Sezonlar içerisinde Liglerin isimlerinin değişmesi durumunda eş değeri olan ligin puanı
kabul edilir.
 Tabloda belirtilen puanlamalar 2017 ve daha sonrasındaki yıllar için geçerlidir. 2017
yılından önceki belgeler kabul edilmez.
 Takım sporlarında C milli belgesine sahip adaylardan en az 5 ülkenin katıldığı bir
uluslararası organizasyon sonucu belge almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 Bireysel sporlarda C milli belgesine sahip adaylardan en az 8 ülkenin katıldığı ya da en az
10 sporcunun katıldığı bir uluslararası organizasyon sonucu belge almış olanlar
değerlendirmeye alınacaktır.
 Milli Sporcu Özgeçmişine Sahip adayların Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İlgili
Federasyondan alınacak Millilik Belgesinin aslı/noter tasdikli fotokopisi veya e-Devlet
Kapısı üzerinden alınacak Millilik Belgesinin aslını vermeleri gerekmektedir. (Başka
kurumlardan alınan belgeler geçersizdir).
 Son 4 yılda en az 3 yıl lisanslı sporcu olma özgeçmişine sahip adaylar(40 puan için); Spor
Hizmetleri İl Müdürlüğü/Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan(Futbol Branşı için)
alacakları ıslak imzalı ilgili belgeleri teslim etmek zorundadır
 Adayların; spor özgeçmişine ait belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ya da ilgili Spor Federasyonlarından ve Futbol Federasyonu Bölge
Müdürlüklerinden ıslak imzalı ya da barkod numaralı e-imzalı almaları gerekmektedir.
Teslim edilen resmi belgelerle ilgili yasal sorumluluk ilgili federasyonlara aittir.
 Herhangi bir bölümün Genel, Engelli Öğrenci yada Milli Sporcu kontenjanlarına başvuran
adaylar Online kayıt formunda Spor özgeçmişi olduğunu bildirmişse; bu durumuna ilişkin
kılavuzda istenen belgelerin aslını veya noter tasdikli fotokopisini 17 Ağustos 2020 Saat:
13.00’e kadar eksiksiz olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Sınav Ön Kayıt Onay
Bürosuna teslim etmeleri gerekir.
EK 2: ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞ
PUANI:
SPOR

BİREY
SEL
SPORL
AR

BRANŞI

DERECE

PUAN

Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu

60

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu

55

TAKIM SPORLARI

Paralimpik oyunlarında sporcu olarak görev almak

50

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev almak

45

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk
üçe girmek

40

Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda
sporcu olarak katılmak

35

Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak

30

Üniversitelerarası, Liseler arası yarışmalarda ilk dereceye girmiş olmak
(Diğer okul yarışmaları da aynı durumda değerlendirilecektir.)

25

Türkiye Şampiyonasında yarışmalara katılmış olmak

20

Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmalara katılmış olmak

15

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç
dereceye girmiş olmak

60

Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı
olarak girmiş olmak

55

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç
dereceye girmiş olmak

50

Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara
yarışmacı olarak girmiş olmak

45

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst
ligde oynamak) ve ilk üç dereceye girmek

40

Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak

35

Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst
ligde oynamak)

30

Kulüpler Bölge ilk üç veya il birincisi olmak. (Okullar arası yarışmalara
katılan takımlar içinde geçerlidir.)

25

Son 3 yılda faal olarak spor yapmak. ( Müsabaka cetveli ile
belgelenmelidir. İl Müdürlüğünden onaylı)

15

NOT: Engelli Kontenjanına Başvuran Adaylarda;
 Yukarıda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmiş puanı ilgili kriteri engelli sporcu olarak
sağlamaları halinde verilecektir.
 Yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları belgelemek zorunda olacaklardır.
Herhangi bir özgeçmiş belgesi sunmayan adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.

 Engelli sporcunun birden fazla belgesinin olması halinde en yüksek puan verilen durum
dikkate alınacaktır. Yalnızca bir durum için puan verilecektir.
 Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci eğitimin hangi aşamasında olursa
olsun yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.
 Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli
olmayacaktır.
 Türkiye Şampiyonası, Okullar yarışmalarına katılanlar mutlaka en az 5 müsabaka cetveli
teslim edecektir.
KARAR NO: 2020/160
Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan bölümlere 20202021 Eğitim-Öğretim Yılında Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrencilere ilişkin
ilan metinleri ve bilgilendirme kılavuzlarının, Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonunun 29.07.2020
tarihli ve 25 sayılı toplantısının 11 sayılı kararı doğrultusunda aşağıda verildiği şekilde kabulüne
oy birliğiyle karar verildi.

