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1. GENEL BİLGİLER 
Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Birinci Öğretim ve Antrenörlük 
Eğitimi İkinci Öğretim bölümlerinin özel yetenek sınavları ortak yapılacak ve iki aşamada 
gerçekleştirilecektir. Adaylar ön kayıt sırasında yerleştirilme sıra tercihlerini 
belirteceklerdir. Adaylar, sınav sonunda aldıkları puan ve yapmış oldukları tercih 
sırasına göre Programlara (bölümlere) yerleştirilecektir. Bu nedenle tercih sıralamasının 
önemi büyük olup, dikkatle yapılmasında yarar görülmektedir. 
Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Yüksekokulumuzda verilebilecek uzmanlık dalları tablo 
1 de sunulmuştur. Bu spor dalları dışında uzmanlık eğitiminin verilmediği 
bilinmelidir. Sınav sonucuna göre Antrenörlük Eğitimi Birinci Öğretim ve İkinci 
Öğretim programlarına yerleşen adayların ilgili bölümlerin Eğitim-Öğretim planları 
gereği; alacakları Uzmanlık Eğitimi Özel Yetenek Sınavı başvuru esnasında 
belirttikleri spor dalından olacaktır. İlgili spor dalından ders açma koşulu yerine 
gelmemesi durumunda öğrencinin açılan diğer uzmanlık derslerine kayıt yapması; 
öğrencinin dilekçesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu nedenle 
adayların başvuru aşamasında spor dalı tercihini yaparken bu hususu göz önünde 
bulundurmalarında yarar görülmektedir.  

 
Tablo 1: Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uzmanlık alan dalları 

1. Atletizm 

2. Basketbol 

3. Futbol 

4. Voleybol  

5. Güreş 

6. Badminton 

7. Tenis 

8. Cimnastik 

2.1. MİLLİ SPORCULAR 
Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların yerleştirme işlemi kendi aralarında 
yapılacaktır.Milli Sporcu kontenjanına Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Tablo 1 deki 
branşlardan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü içinise  EK 1 de belirtilen 
spor dallarındanbaşvuru kabul edilecektir. Başvuracak adaylar kendi aralarında 
değerlendirilecektir. Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylara 2014 yılı ve 
sonrasına ait millilik belgesine EK 1 deki tabloya göre “Spor Özgeçmiş Puanı” 
verilecektir. Bu puan adayın ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)’nı oluşturacaktır. 2013 
ve öncesi yıllara ait özgeçmiş belgelerine spor özgeçmiş puanı olarak “10” puan 
verilecektir. Bu adaylar başvuru sırasında Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri 
Dairesi Başkanlığından alacakları durumlarını belirtir belgenin aslını (Başka 
Kurumlardan alınan belgeler geçersizdir) ya da noter tasdikli nüshasını vereceklerdir. 
Adayların EK-1 de belirlenen spor dallarından bu tabloya göre verilecek olan Spor 
Özgeçmiş Puanı o adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olacaktır. Ayrıca sınav 
yapılmayacaktır. Ek -1 dışındaki millilik belgesine sahip olanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir.  
. 

 



2.2. YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURAN ADAYLAR 
Yurt dışındanbaşvuruları kabul edilen öğrenci adayları, bu kılavuzda yer alan ve II. 
aşama diye belirtilen test bataryası sınav parkurundan sınava tabi tutulacaktır. 
Adayların sınav parkurunu tamamlama süreleri yerleştirme puanı (YP) hesaplamasında 
kullanılacaktır.  En iyi test bataryası derecesine sahip adaya 120 tam puan diğer 
adaylara ise (En iyi Test Bataryası derecesi/Adayın Test Bataryası derecesi) X 120 
hesabından Adayın yerleştirme Puanı hesaplanacaktır.  Parkuru tamamlama süreleri 
maksimum bayan adaylar için 120 saniye, erkek adaylar için 90 saniyedir. 

3. BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ İLE YERLERİ 
Tablo 2: Kontenjan, Ön Kayıt ve Sınav Tarihleri İle Yerleri 

 KONTENJANLAR 

2017 YGS-1,YGS-2, 
YGS-3, YGS-4, YGS-5, 
YGS-6 puanlarından 
herhangi birinden en az 
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Beden Eğitim ve Spor 
Öğretmenliği 

22 32 3 3 - - 60 150 - 200 

Antrenörlük Eğitimi 24 37 3 4 1 1 70 150 100 200 

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) 24 37 3 4 1 1 70 150 100 200 

 
Ön Kayıt 
Tarihi 

Sınav 
Tarihi 

Sınav Yeri 
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Test Bataryası  
BESYO Kapalı Spor Salonu 

Antrenörlük Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) 

4. ÖN ELEME(I. AŞAMA) 
Sınava başvuru yapan adaylardan TABLO 2 ‘de belirtilen bölümlerdeki cinsiyetlere 

ayrılan toplam kontenjan sayısının 5katı kadar aday YGS puanına göre (Adayın en 
yüksek YGS puanı dikkate alınarak, yüksekten düşük puana göre) sıralanarak II. 
Aşama sınavına alınacaktır.(Sıralamada son adayla eşit puanı olan adaylar 1. 
Aşamayı geçmiş sayılır)  I. Aşamayı geçen adayların listesi Rektörlük resmi web 
adresinden (http/www.ohu.edu.tr.) ilan edilecektir. YGS puanına göre yapılan 



sıralamada sınava alınacak (1. Aşamayı geçecek) aday sayıları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  

 
 
 

1. Aşama sonucu sınava alınacak aday sayıları 

Kız Erkek 
Milli Sporcu 

Genel 

toplam Kız Erkek 

350 530 45 55 980 

NOT : 1. Aşamada engelli kontenjanında eleme yapılmayacaktır.  

 

SINAV (II. AġAMA) 

1. Bu aşamada test bataryasına giren adaylar testi tamamlama sürelerine göre en iyi 
süreden kötüye doğru sıralanacak ve bu sıralamaya göre ilgili cinsiyetteki 
kontenjan sayısının 4katı kadar aday puanlamaya dahil edilecektir. Diğer adaylar 
elenecektir.(Milli Sporcular bu elemeye tabi değillerdir. Puanlamayadahil edilen 
son adayla eşit puana sahip adaylar puanlamaya dahil edilir).II. Aşama test 
bataryası sonrası değerlendirmeye alınacak aday sayısı tablo 4 te sunulmuştur.  

 
Tablo 4. II. Aşama sonrası değerlendirmeye alınacak aday sayıları 

 

Kız Erkek Toplam  

280 424 704 

 
2. Bu aşamada adaylar kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve becerilerinin değerlendirileceği 

bir parkur üzerine yerleştirilmiş 9 ayrı istasyondan oluşan “Test Bataryasına” 
katılacaklardır.Adaylara bu aşamada 2’şer hak verilecek ve en iyi dereceleri 
değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar göğüs numarası sırasına göre sınava 
alınacaklardır. İkinci haklar o cinsiyetteki tüm adayların Test bataryası sınavında 1. 
Haklarını kullanmalarından sonra yine göğüs (aday) numarası sırasına göre başlayıp 
devam edecektir. Sınav hakkının kullanım periyotları içerisinde hakkını kullanmayan 
adaylar o hakkını kullanmış olarak değerlendirilecek ve o haklarından değerlendirmeye 
alınmayacaktır. İsteyen aday 2. Hakkını kullanmayabilecektir. 

3. Test bataryasını tamamlama süresi adayın test bataryasının başlangıcında yer alan 
fotoselin arasından geçmesiyle çalışmaya başlayan ve test bataryasının bitiş çizgisinde 
yer alan fotoselin arasından geçmesiyle duracak olan elektronik kronometre ile tespit 
edilecektir. Adayın aldığı derece anında skorboarda yansıyacaktır. 

4. Test bataryasında yer alan istasyonları aşağıda açıklandığı şekilde kurallara uygun 
olarak yapmayan adaylar, her hata yaptığı noktadan geri döndürülecek ve bu arada 
süre çalışmaya devam edecektir. 

5. Parkuru tamamlama süresi;  bayan adaylar için maksimum 110saniye, erkek adaylar 
için maksimum 70saniye’dir. Parkuru tamamlama süresinden daha kötü derecelerde 
tamamlayan adayların o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Eleme;Test Bataryasını herhangi bir istasyonda terk eden, herhangi bir istasyonu 
yapmadan geçen veya istasyon geçişini kurallarına uygun bir şekilde yapmayan 
(istasyondaki hakemin uyarılarını dikkate almayan ve bu nedenle istasyon hakemince o 



istasyon geçişi onaylanmayan) adaylar o haklarından değerlendirmeye 
alınmayacaktır.Test Bataryasında her iki hakkına da girmeyen ya da her iki hakkında da 
herhangi bir nedenle değerlendirmeye alınmayan adaylar ve parkur tamamlama 
süresine göre yapılan sıralamada ilgili cinsiyetkontenjanının 4 katına giremeyen 
adaylardeğerlendirmeye alınmayacak, elenecektir. 

7. Test bataryası Puanlaması: yukarıdaki eleme işlemi ile değerlendirmeye alınacak 
adaylar tespit edildikten sonra bu adaylardan en iyi test bataryası derecesine sahip 
adaya 120 tam puan diğer adaylara ise (En iyi Test Bataryası derecesi/Adayın Test 
Bataryası derecesi) X 120 = Adayın 2. Aşama (Test Bataryası) Puanı hesabı ile puan 
verilecektir. Bu puan adayın ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)’nı oluşturacaktır.  

8. Test bataryasının uygulanış biçimi ve istasyonların tanıtıldığı parkur Şekil 1’de 
gösterilmiştir. (parkura ait aşağıda yer alan şekil ölçekli olmayıp, parkurun daha iyi 
anlaşılması için bilgilendirme amacıyla konulmuştur) 

5. TEST BATARYASINDA YER ALAN İSTASYONLARA İLİŞKİN TEKNİK 
AÇIKLAMALAR VE KURALLAR: 

 
 
1. İstasyon (Kasa üzerinden geçiş): Bu istasyonda başlangıç fotoselinin arasından 

geçen aday cimnastik kasası üzerinden takla atarak geçecektir. (bkz. Şekil 1). 
2. İstasyon (sıçrama/çabukluk): Bu istasyonda belirli aralıklarla denge aleti sağ ve sol 

yanına dizilmiş 7 adet engel yer almaktadır (bkz. Şekil 1). Aday bu istasyonda önce sol 
taraftaki 1. ve 2. Engelin üzerinden, sonra sağ tarafa geçip 3. Ve 4. Engelin üzerinden, 
sonra sol tarafa geçip 5. Engelin üzerinden, sonra sağ tarafa geçip 6. Engelin 
üzerinden, sonra sol tarafa geçip 7. Engelin üzerinden geçerek istasyonu 



tamamlayacaktır. Engel geçişleri ve denge aleti üzerinde yapılan sağdan-sola/soldan-
sağa geçişler çift ayak sıçrayarak ve engelleri devirmeden yapılacaktır. Engel geçişini 
eksik yapan veya yukarıda belirtilen sırayla yapmayan, engeli deviren ya da tek ayak 
sıçrayarak geçen aday, hata yaptığı engel başlangıcına dönerek istasyon geçişini 
kurallara uygun bir şekilde tamamlayacaktır. Bu istasyonu başarıyla tamamlayan aday 
3. İstasyona geçecektir.  

3. İstasyon;(Duvarda paslaşma): bu istasyonda cimnastik kasası ve üzerinde bir adet 
basketbol topu yer alır. Aday bu istasyonda kasanın üzerinde duran basketbol topunu 
kasanın gerisinden (arkasında) durarak (kasanın yanına yada önüne geçmeden) 
karşıdaki duvara 5 (beş) kez çift elle atıp tutacaktır. (bkz Şekil 1) duvara atılan top her 
seferinde aday tarafından tutulduktan sonra tekrar atılacaktır. (voleybolda parmak pas 
gibi yapılmayacaktır.) atışlar sırasında topu elinden kaçıran aday topu tutarak atış 
noktasından tekrar atış yapar. 5. Atıştan sonra topu kasanın üzerine koymak 
zorunludur. Top atışını eksik yapan, kuralına uygun yapmayan veya 5. Atıştan sonra 
topu yerine koymayan/düşüren aday bu eksiklikleri tamamlamadan 4. istasyona 
geçemez.  

4. İstasyon: Bu istasyonda 6 adet kare şekildeki gibi yerleştirilmiştir (bkz. Şekil 1). Aday 1. 
kareden başlayarak her karenin içine sırasıyla ve tek ayak basarak istasyon geçişini 
yapacaktır. Aday kurallara uygun olarak basmadan geçtiği kareyi geri dönerek kurallara 
uygun olarak geçişini yapar. 

5. İstasyon (Sprint): 4. İstasyonu tamamlayan aday önüne gelecek olan huninin  (bkz. 
Şekil 1)  dış kenarından (ok yönünde) geçerek sprint alanının sonundaki huninin 
dışından dolanarak (ok yönünde) üçüncü huninin iç kenarından geçecektir.  

6. İstasyon (sağlık topu taşıma): Bu istasyonda 4 farklı renkte karışık dizilmiş 4’erli sıra 
halinde 8 adet kasa bulunmaktadır. Bir sıradaki 4 kasanın her birinde o kasa renginde 4 
adet sağlık topu bulunmaktadır (bkz. Şekil 1).  Aday bu kasaların içinde bulunan topları 
karşı sıradaki aynı renk kasaya teker teker elde taşıyacaktır. Toplar mutlaka kasanın 
içine konacaktır. Top taşımayı yukarıdaki kurallara uygun yapmayan aday bu eksiklikleri 
giderdikten sonra diğer istasyona geçebilecektir. Bu istasyonu tamamlayan aday önüne 
gelecek olan huninin  (bkz. Şekil 1)  dış kenarından (ok yönünde) geçerek 7. İstasyona 
gelecektir. 

7. İstasyon (Slalom Geçişi): Bu istasyonda belli aralıklarla çapraz olarak sıralanmış 
5(beş) adet slalom çubuğu yer almaktadır. Aday bu istasyonda hiçbir slalomu 
düşürmeden sıra ile slalomlar arasından geçerek istasyon geçişinin tamamlayacaktır 
(bkz. Şekil 1). Slalom geçişini eksik yapan, slalom çubuğunu düşüren aday o çubuktan 
itibaren slalom geçişini kurallara uygun bir şekilde yapmak zorundadır.  

8. İstasyon (Çift Ayak Sıçrayarak Engel Geçişi): Bu istasyonda şekildeki gibi (bkz. Şekil 
1) dizilmiş 4 adet engel yer almaktadır. Aday bu istasyonda yer alan engellerin 
üzerinden sırasıyla  (engelleri devirmeden ) ve çift ayak sıçrayarak geçecektir (bkz. 
Şekil 1). Aday 1. Engelden başlayarak saat yönünde art arda 5 sıçrama yaptıktan sonra 
engel geçişini tamamlar.  Engel geçişini eksik yapan, engeli deviren ya da tek ayak 
sıçrayarak geçen aday, hata yaptığı engel başlangıcına dönerek istasyon geçişini 
kurallara uygun bir şekilde tamamlayacaktır. 

9. İstasyon (Paralel Bar Geçişi): Bu istasyonda 1 adet, bar yükseklikleri farklı ayarlanmış 
paralel bar yer almaktadır. Bu istasyona gelen aday ilk paralel barın altından geçip içine 
girerek, diğer paralel barın üzerinden atlar. Aday ilk paralel barının altından, diğerinin 
ise üstünden geçmek zorundadır. Yüksek olan paralel barına çıkarken ve oradan 
aşağıya atlayışta adaylar el ve ayaklarını kullanabilir. Karın dönüşü ile paralel bardan 
geçiş kural dışıdır. Bu durumda hareket baştan tekrarlanır. İstasyonu geçen aday 
süratle varış fotoselinin arasından geçerek parkuru tamamlar.  



 
Önemli Not: Giriş ve çıkıştaki kronometreleri başlatmak ve durdurmak adayın 

sorumluluğundadır. Fotosellerinarasından belli bir yüksekliktengeçilmedikçe elektronik 
kronometrebaşlamaz ve durmaz. 

Parkurda yapılan hareketler tehlike içermektedir. Doğabilecek sakatlıklardan dolayı 
sorumluluk adayların kendisine aittir. 

 

6. ENGELLİ ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Engelli kontenjanına başvuran adaylar engel durumlarına göre sınav komisyonu tarafından 
oluşturulacak en az 5 kişiden oluşan değerlendirme jürisi tarafından 
değerlendirileceklerdir. Jüri üyeleri adayların spor özgeçmişi ve spor branşı becerisi olmak 
üzere iki ayrı alanda puanlama yapacaklarıdır. Her iki puanlamada da adaya verilen en 
yüksek ve en düşük jüri puanları atıldıktan sonra hesaplanan ortalama puanların toplamı 
adayın yerleştirme puanı olarak kullanılacaktır. Adayların YGS puanları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
 

7. ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAYLARIN 
YERLEŞTİRİLMESİ 

Her program için asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminde, Sınav Komisyonunun 
onayından sonra açıklanır. 

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. 

Adayların Program/bölümlere yerleştirilmeleri: Adayların program/bölümlere 
yerleştirilmeleri tercihlerine göre hesaplanan YP puanları ile yapılacak ve; 

- Birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday diğer tercihlerinin asil ya da yedek 
listelerinde yer almayacak, 

- İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci tercihinin yedek listesinde yer 
alabilecek, Üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacak, 

- Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci ve İkinci tercihlerinin yedek 
listesinde yer alabilecektir. 

- Herhangi bir programa yerleştirmede erkek ya da bayan adaylara ayrılan kontenjanın 
dolmaması durumunda boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin kontenjanına aktarılacaktır. 
Yine herhangi bir programda Milli Sporcular ve engelliler kontenjanının dolmaması 
durumunda boş kalan kontenjan ilgili programda diğer adayların kontenjanına aktarılır. 

8. DİĞER HÜKÜMLER 
1. 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 Komisyonu kararıyla sınavdan 
ihraç edilirler. 

2. Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda, 
başvurduğu 2017-YGS puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması 
halinde özel yetenek sınavı II. Aşamasından aldığı puanı daha yüksek olan aday tercih 
edilir. 



3. Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak ve 
sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvurusunun 
değerlendirilebilmesi için adayın Ömer HalisdemirÜniversitesi Döner Sermaye 
Saymanlığı hesabına 50 TL yatırması ve dilekçesine makbuzu eklemesi gerekir. İtiraz 
başvuruları sınav komisyonunca (veya sınav komisyonunca oluşturulacak ilgili 
komisyonca) değerlendirilir ve karar verilir.  

4. Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav 
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav 
Komisyonu yetkilidir. 

5. 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. 

6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler 
içermektedir. Ayrıca,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim 
programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları,  su sporları gibi bazı  
kamp  derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar 
gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her 
türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

7. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 
8. Adayların kıyafetleri sınava ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliklerine uygun 

olacaktır.Adaylar üstte beyaz penye tişört, altta ise şort ya da eşofman ile sınava 
gireceklerdir. Aday numarası basılı tişörtler Üniversitemiz tarafından ilk aşamayı geçen 
adaylara II. Aşama sınavı öncesi verilecektir.  

9. Fotosel sistemi ile yapılan koordinasyon 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.) 

9. ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASINDA 
KULLANILACAK ÖYSP (ÖZEL YETENEK SINAV PUANI) HESAPLANMASI 
Adaylardan en iyi test bataryası derecesine sahip adaya 120 tam puan diğer adaylara 
ise (En iyi Test Bataryası derecesi/Adayın Test Bataryası derecesi) X 120 = Adayın 2. 
Aşama (Test Bataryası) Puanı hesabı ile puan verilecektir. Bu puan adayın ÖYSP (Özel 
Yetenek Sınav Puanı)’nı oluşturacaktır. 
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.  
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. 
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. 



10. SINAV BELGESİ  
 
Adayların Ön Kayıt sırasında, başvuru evraklarıyla birlikte fotoğrafı çekilecektir. 
Fotoğraflı sınava giriş belgesi1. Aşama sıralamasında kontenjanın 5 katına giren 
adaylar için geçerlidir. 
Tüm adaylar sınavlara fotoğraflı sınava giriş belgesi(resimli ve onaylı nüfus cüzdanı, 
ehliyet, pasaport) ile gireceklerdir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. 

11. ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Adayın 2017 yılına ait YGS Sonuç belgesi internet çıktısı 
2- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi. 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm 2 adet fotoğraf. 
4- Ön kayıt başvuru dilekçesi www.ohu.edu.tr (Buradan ulaşılamazsa kayıt bürolarından 

temin edinilebilir) 
5- Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylar için 

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca 
Yoktur" ibaresi bulunan sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu ("Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca Yoktur" ibaresi 
bulunmayan raporlar kabul edilmeyecektir.) 

6- Milli Sporcu kontenjanına başvuran adaylar için 2017 YGS sınavından (YGS-1, YGS-2, 
YGS-3,  YGS-4, YGS-5, YGS-6 puanlarından herhangi birinden) 150ve daha fazla puan 
almış olduklarını gösteren Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı) ve Milli olduğunu 
gösteren Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığından aldıkları 
Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi  gerekmektedir. (Başka kurumlardan 
alınan belgeler geçersizdir) Milli Sporcu kontenjanına Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 
belirtilen Tablo 2 deki branşlardan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ise  
EK 1 de belirtilen spor branşlarından başvuru kabul edilecektir. 

7- Engelli kontenjanına başvuracak adaylar 2017 YGS sınavından (YGS-1, YGS-2, YGS-
3,  YGS-4, YGS-5, YGS-6 puanlarından herhangi birinden) 100ve daha fazla puan 
almış olduklarını gösteren Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı) ve engel durumuna 
ilişkin sağlık kurulu raporunun aslını ya da noter tasdikli kopyasını ibraz edeceklerdir.  

8- Adaylara ön kayıt sırasında fotoğraf çekimi yapılarak fotoğraflı sınava girişbelgesi 
verileceğinden,  ön kayıtlarını bizzat kendileri yaptıracaktır. Posta ile yapılan başvuralar 
kabul edilmeyecektir. 

9- Ön kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Kampüs) yapılacaktır. 
Sınavlar sonucu kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt esnasında diplomalarını 
ibraz edemezler ise kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 
  

http://www.ohu.edu.tr/


 

EK 1 MİLLİ SPORCULAR İÇİN SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU 
OLİMPİK BİREYSEL SPORLAR PUAN 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birinde ilk üç dereceye 
girmiş olanlar 

120 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası, İslami Dayanışma Oyunlarıve Akdeniz 
oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 

110 

Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonlarından birine katılmış olanlar 100 

Balkan şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunlarıveya en az 10 ülkenin 
katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar  

95 

Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış 
olanlar 

90 

Balkan şampiyonası ve en az 10ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya 
katılmış olanlar 

 

85 
 

FUTBOL, VOLEYBOL, BASKETBOL, HENTBOL PUAN 

A millilik belgesi 120 

B millilik belgesi 110 

C millilik belgesi 90 

 
-Takım sporlarında C milli belgesine sahip adaylardan en az 5 ülkenin katıldığı bir 

uluslararası organizasyon sonucu belge almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.  
-Milli takımlarda yer almak ile ilgili Spor Genel Müdürlüğünden alınan belgeler geçerli 

olacaktır. 
-Milli 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 Yüksekokul ile 
ilişkisi kesilir. 
Ek -1 dışındaki millilik belgesine sahip olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

 
 

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ 

  

ASĠL ADAYLARIN 

KAYIT TARĠHĠ 
YEDEK ADAYLARIN 

KAYIT TARĠHĠ 
ÖNEMLĠ NOT 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 

VE SPOR 

ÖĞRETMENLĠĞĠ  
21 Ağustos 2017 22 Ağustos 2017 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

ÖĞRETMENLĠĞĠ   BÖLÜMÜ ÖZEL 

YETENEK SINAVLARI ĠLE YEDEK 

LĠSTEDE OLAN ADAYLAR           22 
Ağustos 2017TARĠHĠNDE SAAT 15:00 A 

KADAR YEDEK DĠLEKÇELERĠNĠ 

ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞINA 

VERMEK ZORUNDADIRLAR 

EK 1 



ANTRENÖRLÜK 

EĞĠTĠMĠ (N.Ö) 
23 Ağustos 2017 24 Ağustos 2017 

ANTRENÖRLÜK  EĞĠTĠMĠ (N.Ö) BÖLÜMÜ 

ĠÇĠN  ÖZEL YETENEK SINAVLARI ĠLE 

YEDEK LĠSTEDE OLAN ADAYLAR   24 
Ağustos 2017TARĠHĠNDE SAAT 15:00 A 

KADAR YEDEK DĠLEKÇELERĠNĠ 

ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞINA 

VERMEK ZORUNDADIRLAR 

ANTRENÖRLÜK 

EĞĠTĠMĠ (II.Ö) 
25 Ağustos 2017 28 Ağustos 2017 

ANTRENÖRLÜK  EĞĠTĠMĠ (II.Ö) 

BÖLÜMÜ ĠÇĠN  ÖZEL YETENEK 

SINAVLARI ĠLE YEDEK LĠSTEDE 

OLAN28 Ağustos 2017TARĠHĠNDE SAAT 

15:00 A KADAR YEDEK DĠLEKÇELERĠNĠ 

ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞINA 

VERMEK ZORUNDADIRLAR 

EK YERLEġTĠRME 

ASĠLVE YEDEK KAYITLARSONRA 

BOġ KALAN KONTENJANLAR08 

EYLÜL 2017 TARĠHĠNDE ĠLAN 

EDĠLECEK OLUP 12 EYLÜL 2017 

TARĠHĠNDE SIRALI YEDEK 

LĠSTEDEN YENĠDEN BAġVURU 

ALINARAK KAYIT YAPILACAKTIR. 

ADAYLAR 12 EYLÜL 2017 SAAT 15:00 

A KADAR YEDEK DĠLEKÇELERĠNĠ 

ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE 

BAġKANLIĞINA VERMEK 

ZORUNDADIRLAR 

 

 

KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ VE YERĠ 
 

NOT: 1- Birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday (varsa) diğer tercihlerinin asil ya da yedek 

listelerinde yer almayacak, 

2-İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci tercihinin yedek listesinde yer alabilecek, 

(varsa) Üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacak, 

3-Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday Birinci ve İkinci tercihlerinin yedek listesinde yer 

alabilecektir. 

4-Herhangi bir programda erkek ya da bayan adaylara ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda 

boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin kontenjanına aktarılacaktır. Yine Herhangi bir programda Milli 

Sporcular kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan ilgili programda diğer adayların 

kontenjanına aktarılır. 

5. Engelli kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan diğer cinsiyetin kontenjanına 

aktarılacaktır. Yine boş kalması durumunda genel kontenjana aktarılacaktır.  

6-Kayıt için belirtilen tarihlerden sonra boş kontenjanlar belirlenen tarihlerde ek yerleştirmeyle 

yedek listeden doldurulacaktır. Kayıt sildirme sonucu boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır.  

  



AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN: http://www.ohu.edu.tr 

KESĠN KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR  

1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.  

2. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.  

3. Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak durumundadır.  

4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.  

5. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.  

     6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli yasal 

işlemleri yapmada yetkilidir.  

KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. Adayın 2017 yılı YGS sonuç belgesi.(Ġnternet çıktısı) 

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. 

(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz).Alan/kol/bölümü diplomasında veya 

mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir 

resmi belge. 

3. 2 adet 4,5*6 cm boyutunda son altı ay içinde önden, kolayca tanınabilecek Ģekilde 

çekilmiĢ fotoğraf. 

4. Öğrenim ücreti  ödendiğine dair belge. (Antrenörlük II. Öğretim öğrencileri için) 

5. “Askerlikle iliĢiği olmadığına dair belge”(1995 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuĢ 

erkek adaylar için ilgili askerlik Ģubesinden alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt 

olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge). 

6. Sadece Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulun bölümlerine kesin kayıt yaptıracak adaylar için 

Sağlık kurulu (HEYET) raporu “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okumasında sakınca 

yoktur” ibaresi olacaktır. 

7. Kayıt dilekçesi. (Kayıt bürosundan alınacaktır.) 

 

NOT: SINAVLAR SONUCU KESĠN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR KESĠN KAYIT 

ESNASINDA DĠPLOMALARINI ĠBRAZ EDEMEZLER ĠSE KAYIT HAKLARINI 

KAYBEDECEKLERDĠR. 

 

http://www.ohu.edu.tr/

