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 Fakülte
bünyesinde yer alan bölümlere Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınmasına ilişkin
esasları düzenlemek ve Özel Yetenek Sınavında uygulanacak genel ilkeleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve “Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2018 YKS Kılavuzu’nda yer alan “ÖYS ile Seçme Yöntemi’’ ne
ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Dekan Yardımcısı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısını,
b) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,
ç) ÖSYM Kılavuzu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzunu,
d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
f) ÖYS: Özel Yetenek Sınavını,
g) ÖYS Kılavuzu: Fakülte tarafından yayınlanacak olan sınav ve öğrenci seçimi uygulama
ve değerlendirme esaslarını içeren kılavuzu,
ğ) Rektör Yardımcısı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
h) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
ı) Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen Fakülte öğretim elemanlarından
oluşan komisyonu,
i) Sınav Üst Kurulu: Fakülte Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulunu,
j) Sporcu Özgeçmiş Puanı: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi bölümleri
için fakültenin belirlemiş olduğu ve adayın spor alanındaki deneyimini ölçeklendiren
puanı,
k) TYT: Temel Yeterlilik Sınavını,
l) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
m) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
n) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
o) YP (Yerleştirme Puanı): ÖSYS kılavuzunda açıklanan formüle istinaden hesaplanan
adayın kesin kayıt için sıralama puanını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurullarının Oluşturulması
Madde 4 – (1) Sınav Üst Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında Fakülte Dekanı
ve Dekan Yardımcılarından oluşur. Bu kurul, Fakülte ÖYS genel koordinasyonundan ve
güvenliğinden sorumlu en üst kuruldur. Bu kurul, Sınav Komisyonunda görev alacak öğretim
elemanlarını belirler. Gerek gördüğünde sınav kurullarında, sınav tarih ve yerlerinde değişiklik
yapabilir. ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verir.
(2) Sınav Komisyonu; Fakülte öğretim elemanlarından oluşur. ÖYS kılavuzuna uygun ve
sağlıklı şekilde yürütülerek tamamlanmasından sorumludur. Adayların itirazları konusunda
incelemelerde bulunup sınav üst kuruluna görüş bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavı Başvuru Esasları, Başvuru Tarihi ve Yeri, Sınav Sonuçlarının
Duyurulması, Sınav Sonuçlarına İtiraz, Sınavın Geçersiz Sayılması, Kesin Kayıt ve
Yedek Kayıt, Sorumluluk
Sınav başvuru esasları
Madde 5 – (1) ÖYS, ÖSYM tarafından her yıl için belirlenen asgari TYT puan şartı göz önünde
bulundurularak, Fakülte Yönetim Kurulunca (milli, alan içi ve alan dışı adaylar için) her yıl
belirlenecek asgari puan şartlarını taşıyan adaylar müracaat edebilir.
(2) Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümleri 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 TYT sınav sonucuna
göre YKS Kılavuzunda açıklanan minimum puan, her yıl yönetim kurulu tarafından
belirlenerek senato tarafından onaylanan ÖYS Kılavuzunda açıklanır.
(3) Adaylar, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümlerine
başvuru yapabilirler. Ancak yerleştirme tercih sırasına göre yapılır. Başvuru yapılacak bölümler
için adayların spor dalındaki özgeçmişleriyle ilgili düzenleme her bir spor dalı için ayrı ayrı
belirlenerek Fakülte ÖYS Kılavuzunda açıklanır.
(4) Bölümlere başvuran adaylar, hangi bölümü tercih ettiklerini başvuru sırasında belirterek
başvuru evrakını dosya halinde teslim etmek zorundadırlar.
Başvuru tarihi ve yeri
Madde 6 – (1) Fakülte programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen tarihlere göre
elektronik olarak yapılır. Elektronik ortamda başvuru işlemini süresinde tamamlamayan
adaylar sınav hakkını kaybederler.
(2) Adayların başvuru için teslim etmesi gereken belgeler ve tarihler ÖYS Kılavuzunda
belirtilir. Adayların başvuru belgelerini, Fakültenin başvuru bürosuna, kendisi veya noter onaylı
vekâlet sahibi temsilcisi aracılığıyla, teslim etmeleri gerekir. Elektronik ortamda başvuru
işlemini tamamlayan, ancak belirtilen tarihte evrakını teslim etmeyen adayların başvuruları
geçersiz sayılır. Eksik evrak veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 7 – (1) Sınav sonuçları, ÖSYM Kılavuzunda yer alan ÖYS yapılmasına ilişkin
belirlenen kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak, Sınav Üst Kurulu tarafından, Fakülte
birimlerinde, ilgili yerlerde ve uygun görülen ortamlarda, ÖYS başarı puanlarına göre
duyurulur. Sınav sonuçları, başarı puanlarına göre, asil ve yedek olarak sınav bitiminden sonra
iki iş günü içerisinde ilan edilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 8 – (1) Sınavlarda uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın beceri koordinasyon
testinin bitişinden itibaren en geç bir saat sonrasına kadar yapılmış olması halinde işleme alınır.
ÖYS sonuçlarına/ yerleştirme puanlarına (YP) itiraz ise sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar
tarafından bir iş günü içerisinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesi Sınav
Komisyonu ve Sınav Üst Kurulunca aynı gün içerisinde incelenir ve karara bağlanır. Alınan
karar kesindir ve adaya yazılı olarak tebliğ edilir.
Sınavın geçersiz sayılması
Madde 9 – (1) Özel Yetenek Giriş Sınavına 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 verenlerin sınavları geçersiz sayılır ve gerekli
durumlarda yasal işlem uygulanır. Sınava giren tüm adaylar sınav kurallarını kabul etmiş
sayılır.
Kesin kayıt ve yedek kayıt
Madde 10 – (1) ÖYS kazanan adayların kesin kayıtları ve kesin kayıtta istenen belgeler her yıl
için Üniversitenin yeni öğrenci kayıt tarihleri dikkate alınarak ÖYS Kılavuzunda ilan edilir.
Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, boş kalan kontenjan kadar sıralı
yedek aday listeleri Fakültenin ilgili biriminde ilan edilir. İlan edilen sürede kayıt yaptırmayan
adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Adayların kesin kayıtları, kendisi veya noter onaylı vekâlet
sahibi temsilcisi aracılığıyla yapılır. Milli sporcu kontenjanları boş kaldığında bu kontenjanlar
kadın / erkek adaylara göre genel kontenjanda kullanılır. Fakülte ÖYS kılavuzunda ilan edilen
kesin kayıt için gerekli belgesi eksik olan adayların kayıtları yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan
adaylar kaydını bizzat kendileri yapar.
Sorumluluk
Madde 11 – (1) Adaylar, ÖYS esnasında kendi hataları sebebiyle oluşacak sakatlanma ve
yaralanmalardan sorumludur. Ayrıca adayların sınav esnasında kullanılan eşyalara kasten zarar
vermeleri durumunda haklarında yasal işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavının Yapılış Şekli ve Değerlendirme Aşamaları
Madde 12 – (1) ÖYS’nin nasıl yapılacağı, hangi aşamalardan oluşacağı ve değerlendirilme
şeklinin nasıl olacağı ÖYS Kılavuzunda detaylı olarak açıklanır. Sınavın puanlama ve
değerlendirme esasları, ÖSYM kılavuzunda yer alan ÖYS yapılmasına ilişkin belirlenen
kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yabancı uyruklu adaylar
Madde 13 – (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını kazanan adaylar, ÖYS için ön kayıt
başvurularını internet üzerinden duyurulan tarihler arasında yapar. Adaylar, istenen belgeleri
ilan edilen teslim tarihleri arasında, kendisi veya noter onaylı vekâlet sahibi temsilcisi
aracılığıyla teslim ederler. ÖYS Yerleştirme Puanı, 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
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veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” nin ilgili maddeleri dikkate
alınır.
Engelli adaylar
Madde 14 – (1) Engelli adayların başvuruları için, YKS kılavuzundaki esaslar dikkate alınır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 15 – (1) Bu yönergede belirtilmeyen her türlü hususlar ile her türlü itiraz ve
anlaşmazlık durumunda karar verme yetkisi, Sınav Üst Kuruluna aittir.
Yürürlük
Madde 16 – (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
yürütür.

04.07.2018 tarih ve 14/109 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
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