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ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlere Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınmasına 

ilişkin esasları düzenlemek ve ÖYS’de uygulanacak genel ilkeleri belirlemektir. Bu yönerge 

ÖYS’nin yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların ilan edilmesi süreçlerine 

ilişkin hükümleri kapsar.  
 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve “Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Sınav Kılavuzunda yer alan “ÖYS ile Seçme Yöntemine” 

ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede adı geçen;  

a) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını, 

b) Fakülte: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

c) Fakülte Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Kurulunu 

ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

d) ÖSYM Sınav Kılavuzu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Kılavuzunu, 

e) ÖYS: Özel Yetenek Sınavını, 

f) ÖYS Kılavuzu: Fakülte tarafından yayınlanacak olan sınav ve öğrenci seçimi uygulama ve 

değerlendirme esaslarını içeren kılavuzu, 

g) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Sınav Düzenleme Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğretim elemanları ve 

diğer görevlilerden oluşan kurulu, 

h) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini, 

ı) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

i) YP (Yerleştirme Puanı): ÖSYM Sınav Kılavuzunda yer alan “ÖYS ile Seçme 

Yöntemindeki” formüle istinaden hesaplanan adayın kesin kayıt için sıralama puanını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınav Kurul ve Komisyonlarının Oluşturulması 

 

Sınav düzenleme kurulu 

MADDE 4- (1) Dekanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Sınav Düzenleme 

Kurulu en az 3 (üç) asıl 2 (iki) yedek öğretim elemanından oluşur ve kurul üyeleri 1 (bir) 

yıllığına görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde bu kurula diğer üniversitelerden öğretim 

elemanları görevlendirilebilir. 

(2) Dekanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile kurul üyelerinden birisi Sınav 

Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirilir. 

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamanın eşit olduğu durumlarda kurul başkanının oyu iki 

oy sayılır. 
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Sınav düzenleme kurulunun görevleri 

MADDE 5-  (1) Sınav Düzenleme Kurulu; 

a) Sınav alanlarının belirlenerek düzenlenmesinden, 

b) Sınav görevlilerinin görevlendirilmesinden, 

c) Sınav alanlarının sınava uygun hale getirilmesinden, 

ç) Sınavların yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından, 

d) İtirazların değerlendirilerek sonuca bağlanmasından sorumludur. 

Ayrıca sınavın yürütülme aşamalarındaki komisyonların iş ve işlemlerini denetler.  
 

Sınav görevlileri  

MADDE 6- (1) Sınav görevlileri Sınav Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulur.  

Görevliler:   

a) Sınav Uygulama Görevlileri: ÖYS’nin kapsamındaki uygulama sınavlarının tüm 

süreçlerinden sorumlu olan kişilerdir.  

b) Veri Girişi ve Değerlendirme Görevlileri: Uygulama sınavlarından elde edilen verilerin 

toplanması, hesaplanması ve sonuçlandırılması süreçlerinden sorumlu olan kişilerdir.  

c) Bu görevliler ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlardan görevlendirilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖYS Başvuru Esasları, Başvuru Tarihi ve Yeri, Sınav Sonuçlarının Hesaplanması ve 

İlan Edilmesi, İtirazlar, Sınavın Geçersiz Sayılması, Kesin Kayıt ve Yedek Kayıt, 

Sorumluluk 

 

Sınav başvuru esasları  
MADDE 7- (1) ÖYS, ÖSYM tarafından her yıl için belirlenen asgari YKS sınav puanı şartı 

göz önünde bulundurularak, Fakülte Yönetim Kurulunca (milli, alan içi, alan dışı ve engelli 

adaylar için) her yıl belirlenecek asgari puan şartlarını taşıyan adaylar müracaat edebilir.  

1) Fakülteye bağlı bölümler için başvuracak olan milli sporcuların, milli sporcu olduklarını 

gösteren ve ilgili kurumca verilen belgelerinin aslı ya da noter tasdikli suretini teslim 

etmeleri gerekmektedir. Milli sporcular için YKS sonucuna göre YKS Kılavuzunda 

açıklanan minimum puan, her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Senato 

tarafından onaylanan ÖYS Kılavuzunda açıklanır.  

2) Adaylar, Fakülteye bağlı bölümlerin programlarına başvuru yapabilirler. Ancak 

yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır. Yaptıkları tercih sıralamalarına göre bir programa 

asil listeden yerleştirilen adaylar puanları yeterli olsa dahi diğer programların asil ve yedek 

listelerinde yer alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında kalan adaylar için geçerli değildir. 

3) Programlara başvuran adaylar, hangi programı veya programları tercih ettiklerini başvuru 

sırasında belirterek başvuru evrakları arasında teslim etmek zorundadırlar. 
 

Başvuru tarihi ve yeri  

MADDE 8 - 

1) Fakülte programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılır. 

2) Adayların başvuru için teslim etmesi gereken belgeler ve tarihler ÖYS Kılavuzunda 

belirtilir. Adayların başvuru belgelerinin, Fakültenin başvuru bürosuna, şahsen veya noter 

vekaleti verdiği kişi tarafından teslim edilmesi gerekir. Eksik evrak veya posta yolu ile 

yapılan başvurular kabul edilmez. Adaylar ÖYS kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ve 

fotokopisini yanında bulundurmak zorundadır. Fotokopiler onaylandıktan sonra asılları 

adaylara geri verilir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınan 

geçici kimlik belgesi, pasaport ve ehliyet dışında herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmez. 
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3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru işlemleri Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi 

tarafından yürütülür. 

4) Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile 

kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim sürecinin hangi aşamasında tespit 

edilirse edilsin, Fakülte ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. 
 

Sınav sonuçlarının hesaplanması ve ilan edilmesi  

MADDE 9- (1) Sınav sonuçları, ÖSYM Kılavuzunda yer alan ÖYS yapılmasına ilişkin 

belirlenen kriterler ve puanlamalara göre hesaplanır. Sınav Düzenleme Kurulu tarafından 

onaylanan YP sonuçları (asil ve yedek listeler halinde) Dekanlık tarafından ilan edilir.  
 

İtirazlar 

MADDE 10- 

1) Sınavlarda uygulamaya yönelik itirazlar, adayın ilgili uygulama sınavı bitişinden itibaren 

en geç bir saat içerisinde, yazılı olarak Sınav Düzenleme Kuruluna yapılmış olması halinde 

işleme alınır. 

2) Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar tarafından yedi iş günü 

içerisinde Sınav Düzenleme Kuruluna yazılı olarak yapılır.  

3) Sınavın başvurusundan sonuçların ilanını kapsayan süreçlere ilişkin tüm itirazlar yazılı 

olarak Sınav Düzenleme Kuruluna yapılır. 

4) İtiraz dilekçeleri Sınav Düzenleme Kurulunca incelenerek karara bağlanır. Alınan karar 

kesindir ve adaya yazılı olarak tebliğ edilir. 
 

Sınavın geçersiz sayılması  
MADDE 11- (1) ÖYS’ye giren adaylardan, sınav kurallarına uymayan, sınav güvenliğini 

bozan, belgelerde tahrifat yapan, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği tespit edilen ve sınav 

araç-gereçlerine kasıtlı olarak zarar veren, uygulama sınavının herhangi bir aşamasına 

katılmayan veya tamamlayamayan adayların sınavları geçersiz sayılır ve gerekli durumlarda 

yasal işlem uygulanır. Sınava giren tüm adaylar sınav kurallarını kabul etmiş sayılır. 
 

Kesin kayıt ve yedek kayıt  
MADDE 12 (1) Her yıl için Üniversitenin yeni öğrenci kayıt tarihleri dikkate alınarak ÖYS’yi 

kazanan adayların kesin kayıt tarihleri ve kayıtta istenen belgeler ÖYS Kılavuzu’nda ilan edilir. 

Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, boş kalan kontenjan kadar sıralı 

yedek aday listeleri Fakülte tarafından ilan edilir. İlan edilen sürede kayıt yaptırmayan adaylar, 

kayıt haklarını kaybederler. Adayların kesin kayıtları, şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi 

aracılığıyla yapılır. Milli sporcu ve engelli kontenjanları boş kaldığında bu kontenjanlar 

kadın/erkek adaylara göre genel kontenjana aktarılır. Fakülte ÖYS kılavuzunda kayıt için ilan 

edilen belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.  
 

Sorumluluk  
MADDE 13- (1) Adaylar, ÖYS esnasında kendi hataları sebebiyle oluşacak sakatlanma ve 

yaralanmalardan sorumludur. Ayrıca adayların sınav esnasında sınav görevlileri ve diğer 

adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunması, kullanılan eşyalara kasten zarar vermeleri 

durumunda adayın sınavı geçersiz sayılır ve gerekli hallerde haklarında yasal işlem yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavının Yapılış Şekli ve Değerlendirme Aşamaları 

 

MADDE 14 (1) ÖYS’nin nasıl yapılacağı, hangi aşamalardan oluşacağı ve değerlendirilme 

şeklinin nasıl olacağı ÖYS Kılavuzunda detaylı olarak açıklanır. Sınavın puanlama ve 
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değerlendirme esasları, ÖSYM kılavuzunda yer alan ÖYS yapılmasına ilişkin belirlenen 

kriterler ve hesaplamalar dikkate alınarak her yıl hazırlanacak ÖYS kılavuzuyla belirlenir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yabancı uyruklu adaylar 
MADDE 15- (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını kazanan adayların kayıtları, ÖYS için 

başvuruları ilan edilen tarihler arasında şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi tarafından 

yapılır. YP, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısı kadar asil aday ve yedek 

aday belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler için “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve 

Kayıt Kabul Yönergesinin” ilgili maddeleri dikkate alınır.  

 

Engelli adaylar  
MADDE 16- (1) Engelli adayların (milli engelli sporcular dahil) başvuruları için, YKS 

kılavuzundaki esaslar dikkate alınır. 

 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 17- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen diğer hususlar ile ilgili olarak karar verme 

yetkisi, Sınav Düzenleme Kuruluna aittir. Yönergede belirtilen konuların, ÖSYM’nin YKS 

Kılavuzunda farklı şekilde yer alması veya değişmesi durumunda YKS kılavuzu hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 18- (1) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunun 04.07.2018 tarih ve 

14/109 sayılı kararı ile kabul edilen “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi”  

yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürürlük  
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Alanya  Alaaddin  Keykubat Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2019 tarih ve 07/60 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. 

 

 

 


