
 
 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Dayanak 

Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. 

maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak 

öğrencilerin Özel Yetenek Sınavında uygulanacak ilkeleri belirlemektir. 

 

Alınacak Öğrenci Sayıları  

Madde 2- (1) Alınacak öğrenci sayıları, ilgili bölüm kurullarının önerisi doğrultusunda, Yüksekokul 

Kurulu ve Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayından sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 

belirlenir. Kontenjanların, branşlara göre dağılımı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve 

duyurulur. 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Diskalifiye: Sınava katılmama, sınav kurallarına uymama, sınavı terk etme. 
b) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 
c) Engelli Ön Değerlendirme Kurulu: Engelli adaylardan sınava girip giremeyeceğinin belirlenmesi 
amacıyla, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulan kurulu,   
d) ÖYS: Yüksekokulun Özel Yetenek Sınavını, 
e) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, 
f) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanını, 
g) ÖSYS: Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi, 
h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını, 
i) 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, 
j) Yüksekokul: Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu, 
k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Yönetim Kurulunu, 

 

Sınav Başvuru Koşulları 

Madde 4-  

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
(2) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon 

bölümlerine; 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,. 
 

Olimpik Branşlar ve Alt Dallarında ki Milli Sporcular (Spor özgeçmişini 
belgeleyenler) 

140 

Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri Mezunları ve son sınıf öğrencileri ile 
Olimpik Branşların Dışında Kalan Milli Adaylar. 

160 

Liselerin Spor Alan/Kol Bölümleri Dışında Kalan Mezunları ve son sınıf 
öğrencileri 

180 



 
(3) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 

değişik 48’nci maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak, 

(4) 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) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile 

ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma 

oranı % 25-50 olan ortopedik engelliler ön değerlendirme kurulunun oluru ile başvurabilirler. 

(5) Ön başvuru, online olarak Akdeniz Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacaktır ve çıktısı 

alınarak başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, Başvuru şahsen yapılır, postayla 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir 

 

Başvuruda Gerekli Belgeler  

Madde 5-   

(1) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın YGS Sınav Sonuç belgesi, 

(2) Form dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacaktır), 

(3) iki adet 4.5x6 cm boyutlarında fotoğraf, 

(4) Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi, 

(5) Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet 

belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi, 

(6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca 

olmadığını (Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde, sağlık açısından bir sakınca 

olmadığını) belirten, resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış rapor, 

(7) Engelli Adaylar İçin: “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından 

“Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı” hakkında alınmış rapor, 

(8) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sporcu özgeçmişi 

için istenecek belge/belgeler ile branş kategorilerine göre belirlenen puanlara ilişkin spor 

özgeçmişini gösterir belge veya belgelerin aslı ve fotokopisi , 

(9) Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik Belgesinin aslı ve fotokopisi 

(Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel 

Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı). 
 

Başvuru Tarihi   
Madde 6- (1) Ön başvurular, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından, o yıl için kabul edilen 

akademik takvim içinde, belirlenen tarihler arasında, internet üzerinden yapılır. İnternet üzerinden yapılan 

ön başvurularda belirtilen belgeler, öngörülen süre içerisinde Yüksekokula teslim edilir, adaylara sınava 

giriş belgesi verilir. 

 

Başvuru Yeri  

Madde 7- (1) Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi  

        Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

        Dumlupınar Bulvarı ANTALYA  

        Telefon: 0 242-2274535  

        e –ileti:  www.akdeniz.edu.tr    -     sinav@akdeniz.edu.tr 

 

Sınav Tarihi 

Madde 8- (1)Sınavlar Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından o yıl için kabul edilen, akademik 

takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Kesin sınav tarihi, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir ve 

duyurulur. Sınav tarihi ve sonuçların ilanı başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir.  

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, Sonuçlara itiraz ve Sınava İlişkin Ortak Kurallar 

Madde 9- 

mailto:www..akdeniz.edu.tr


(1)  Sınav sonuçlarının duyurulmasının son günü, Akdeniz Üniversitesi akademik takvimine göre 

belirlenir. Yüksekokul tarafından yazılı ve/veya görsel ve/veya sanal ortamda ilgililere duyurulur. 

(2)  Sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen iki gün içinde, adaylar dilekçeleri ile sınav sonuçlarına 

itiraz edebilirler. Dilekçe, Sınav Kurulunca incelenir. 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.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Özel Yetenek Sınavı 

 

Sınav Üst Kurulu 

Madde 10- (1) Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından, bir Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü’nün de yer aldığı 3 (üç) kişilik Sınav Üst 

Kurulu oluşturulur. Sınav Üst Kurulu sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci dereceden sorumludur. 

 

Sınav Kurulu 

Madde 11- (1)Yüksekokul Yönetim Kurulu, aynı zamanda özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve 

yürütülmesinden sorumlu sınav kuruludur. Bu Kurul, Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur. 

 

Sınav Alt Kurulu 

Madde 12- (1)Koordinasyon Testi ve Sporcu Özgeçmişi Değerlendirilmesi için, en az 3 (üç) kişilik 

bir Sınav Alt Kurulu, Sınav Kurulu tarafından oluşturulur. Alt Kurul da sınav kuruluna karşı sorumludur. Bu 

Kurul, yaptığı her türlü iş ve işlemi sanal ortamda da kayıt altına alır ve alınan kayıtlar Yüksekokul arşivinde 

2 (iki) yıl süreyle saklanır. Sınav Alt Kurullarında, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde 

(AKÜNSEM) görev alanlar görevlendirilmez.  

 

Koordinasyon Testi 

Madde 13- 

(1) Koordinasyon Testi’ne, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat eden adayların tamamı 

katılacaktır. 

(2) Adaylar tek tek Koordinasyon Testine alınacaklardır. Aday,  parkurun 1 metre gerisinde bulunan 

çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde duracak ve hazır olduğunda teste başlayacaktır. 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. Kurallara uygun şekilde 

yapılmayan istasyonlar, hakemlerin uyarısı ile hareketin doğrusu tamamlanıncaya kadar, 

tekrarlatılacaktır. Sınav Alt Kurulu tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler, 

hesaplamaya dâhil edilmeyeceklerdir. Koordinasyon parkurunda, adaylardan 1 (bir) test değeri 

alınacaktır. 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 hakem, adayı uyaracaktır. Aday, bu uyarıya uymak 

zorundadır. Aday, hatayı düzelttikten sonra parkura devam edecektir. Parkurdaki herhangi bir 

istasyonda, hareketin eksik yapılması, sürenin kabul edilmemesi anlamına gelmez. 

(3) Koordinasyon testinin uygulanması: 

a) İstasyon: Sprint Testi: Aday, belirlenmiş bir mesafeyi yüksek hızda geçer. 



b) İstasyon: Dengeden Geçiş : Aday, denge aletinin üstünden, (denge aletinin başında yer alan 

işaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak başlayıp, denge aletinin sonunda yer alan 

işaretli alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla) yürüyerek ya da 

koşarak geçer. Denge aletinin üzerinden erken düşülmesi ya da belirlenen kurallara 

uyulmaması durumunda başa dönülür ve hareket tekrar edilir. 

c) İstasyon: Engel Üstü Atış: Aday, ilk kasa içinde bulunan Basketbol topunu belirlenen engel 

üzerinden atıp, engelin altından geçerek diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu, geri dönüp aldığı 

kasanın içerisine bıraktıktan sonra, diğer kasadaki topu da aynı şekilde engelin üzerinden 

atıp, altından geçerek diğer tarafta tutar. Yine tuttuğu topu, aldığı kasanın içine bırakır. 

Adayın engel üzerinden karşı tarafa attığı topun düşürülmesi bir hata olarak kabul edilmez; 

ancak adayın, düşen bu basketbol toplarını alıp, kasanın içerisine koyması zorunludur. 

Basketbol toplarının, herhangi bir sebeple, kasa içinden çıkması durumunda tekrar yerine 

konması gerekir. Top ya da toplar kasanın dışında kalırsa, aday, dışarıda kalan topları 

kasanın içerisine koymadan teste devam edemez. 

d) İstasyon: Sağlık Topu Taşıma:  Aday, kasa içinde bulunan sağlık toplarını elleriyle 

taşıyarak yerlerini değiştirir. Aday top taşıma işlemine istediği taraftan başlayabilir. Bu 

istasyondaki görevi, taşıma işlemine sol taraftan başlayan bir aday için açıklayalım. 

Öncelikle sol kasadan top alınır, merkezdeki kasa içine yerleştirilir, aynı hizadaki sağ 

taraftan alınan diğer top, soldaki boş olan kasaya yerleştirilir. Merkezdeki sağlık topu, 

boşalan diğer kasaya yerleştirilir. Bu işlem diğer iki (2) top için de yapılır. Aday, aynı anda 

iki (2) top taşıyamaz. Kasa içinden topun çıkması durumunda aday, topu tekrar yerine 

koyduktan sonra diğer harekete geçebilir. Topların herhangi bir tanesinin kasadan dışarı 

çıkması ya da dışarıda olması durumunda, aday o topu kasaya yerleştirmedikçe teste devam 

edemez. 

e) İstasyon: Öne Takla: Aday, bu istasyondaki Cimnastik minderi üzerinde bir (1) kez öne 

takla yapar. Öne taklayı yapmayan aday öne takla yapmak üzere, bu istasyonun başına 

tekrar döner.  

f) İstasyon: Duvar Pası:  Aday, duvardan iki (2) m. uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan 

üç (3) adet hentbol topunu, her birini ayrı ayrı atmak kaydıyla, engelin arkasından duvara 

atar ve tutar. Aday, her bir topu duvara atıp tuttuktan ve bu topu, aldığı kasanın içerisine 

yerleştirdikten sonra, diğer topa geçebilir. Duvara atılan her top, mutlaka duvara temas 

etmelidir. Üçüncü top duvara atılıp tutulduğunda ve yerine yerleştirildiğinde, bu istasyon 

tamamlanmış olur. Atılan topun duvara değmemesi durumunda, top aday tarafından alınır 

ve atış yerinden tekrar atılır. 

g) İstasyon: Slalom Geçiş:  Bu istasyonda altı (6) adet slalom çubuğu bulunmaktadır. Aday, 

slalom çubuklarını sırasıyla geçmek zorundadır. Aday slalom çubuklarının kendisine avantaj 

sağlayacak şekilde sıra atlar, kollarıyla müdahale ederse, slalom parkurunu tekrarlar; 

çubukların devrilmesi durumunda, aday düşürdüğü çubuğu yerine koyarak devam eder. Bu 

zorunluluğu yerine getirmeyen aday diskalifiye edilir. Son istasyondaki hareketlerini de 

hatasız olarak tamamlayan aday, ileride bulunan bitiriş çizgisini de geçerek, koordinasyon 

testini tamamlar. 

 

 

(4) Koordinasyon testinin değerlendirmesi: 

Standart Puan Formülü=  50 - {10 x (Değer-ortalama/standart sapma)} 

 

Sonraki aşamada istasyonlardan elde edilen standart puanlar 100 puana açma formülü uygulanarak 0-

100 arasında puana dönüştürülecektir. 

 

 Açma Formülü = {(Değer-Minimum Değer) / (Maksimum Değer – Minimum Değer)} x 100 

 



Açma formülü sonucu,  puanının %25 i alınacak ve ÖYSP’na eklenecektir 

 

 

Sporcu Özgeçmiş Puanı 

Madde 14- (1)Adayların sporcu özgeçmişleri,  Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

sporcu özgeçmişi puan tablosuna göre değerlendirilerek, Sınav Alt Kurulu tarafından Sporcu 

Özgeçmiş Puanı hesaplanacaktır. 

 

Genel Değerlendirme 

Madde 15- 

(1) Koordinasyon Testi tamamlandıktan sonra, bütün adayların Koordinasyon Testi dereceleri 

(Kadın ve Erkekler ayrı listeler halinde) en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralanacaktır. 

(2) Koordinasyon Test Puanı ve Sporcu Özgeçmiş Puanı birlikte hesaplandıktan sonra yapılan 

sıralamada adaylar içerisinden, en iyi dereceyi almış olanların 2/3’ü değerlendirmeye alınır. 

2/3’lük dilime giremeyen adaylar ise değerlendirmeye alınmazlar. Bu adayların Yerleştirme 

Puanları hesaplanmaz. Bu işlemin 2/3’lük dilim belirlenirken, teste hiç girmeyen, testi terk 

eden ve diskalifiye olan adayların sayısı dikkate alınmaz. 2/3’lük dilime giren aday sayısı o 

bölümün kontenjanından daha az ise kontenjan sayısı kadar aday bu aşamayı geçmiş sayılır. 

Yine 2/3’lük dilim belirlenirken ortaya çıkabilecek küsurlu rakamlarda, virgülden sonraki ilk 

rakam 5 ve 5’den büyük ise bu kişi de 2/3’lük dilime girmiş sayılır. 

(3) Sınav da 2/3’lük dilime giren her adayın Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) 

hesaplanmasında, “Koordinasyon Test puanı” ve “Sporcu Özgeçmiş Puanı”, ÖSYM’nin 

belirtmiş olduğu Standart Puana dönüştürülecektir. Elde edilen iki farklı Standart Puan aşağıda 

belirtilen oranlara göre hesaplanıp, ÖYSP bulunacaktır. 

 

ÖYSP = 

Sporcu Özgeçmiş 

Puanının 

% 75’i 

 

+ 
Koordinasyon puanının 

% 25’i 

 

(4) Bölümlere göre hesaplanmış olan Özel Yetenek Sınav Puanları, o yılın ÖSYM kılavuzunda yer 

alan yerleştirme formülüne eklenerek Yerleştirme Puanları hesaplanır. Yerleştirme Puanlarına 

göre kadın ve erkek adayların kontenjanları için ayrı ayrı asıl ve yedek listeler ilan edilir. 

(5) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, YGS sınav notu daha yüksek olan 

aday tercih edilir. Bunun da eşit olması durumunda, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan 

aday tercih edilir. 

(6) Değerlendirme, Sınav Kurulu gözetiminde, Yüksekokul Öğretim Elemanları tarafından 

yürütülecektir. Sınav Üst Kurulu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir. 

(7) Değerlendirme, bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi ile 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında (www.akdeniz.edu.tr) ilan 

edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 



(8) Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve OBP) veriler, ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından 

alınacaktır. ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından kaynaklanan veri hatalarından Akdeniz 

Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

(9) Önceki yıllarda merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş adaylara, ilgili yılın ÖSYM kılavuzuna göre işlem yapılacaktır. 

(10) Adaylar Yerleştirme Puanlarına bakılarak en yüksek puandan başlamak üzere başvuru 

sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirilerek sıralanır ve alınacak öğrenci sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olur. 

(11) Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik olması durumunda YGS puanı yüksek 

olan aday seçilecektir. YGS puanının eşitliği durumunda Ortaöğretim Başarı Puanına bakılır. 

(12) Akdeniz Üniversitesi Akademik Takvimine göre belirlenen kesin kayıt tarihlerinde kaydını 

yaptırmayan adayların yerine açıklanacak tarihlerde sırayla yedeklerden kayıt yapılır. 

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

raporunu vermek zorundadır. 

(14) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci olarak kesin kayıt yaptıran adaylara, Sporcu 

Özgeçmiş Puanı ile girdikleri spor branşında uzmanlık eğitimi verilmesi zorunlu değildir. 

 Sınav Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar 

 Madde 16- 

(1) Tüm adayların 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;  

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

ayakkabısı) 

(4) Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri (TC Kimlik Numaralarına göre küçükten, 

büyüğe doğru sıralanmış şekilde) sınav öncesinde, Yüksekokul Spor Salonu’nda ilan 

edilecektir. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen adayın, 

resmi mazeret ve durumu Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir. 

(5) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate 

alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 

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

bu adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

(7) 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, 

(8) Adaylara, başvuru sırasında verilen fotoğraflı kimliklerle birlikte, özel kimliklerin de (nüfus 

cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı) sınav sırasında, görevlilere gösterilmesi zorunludur. 

 

(9) Adayların sınava girişlerinde, fotoğraflı kimlikleri ile kayıt bilgi formları kontrol edilecektir. 

 



(10) Koordinasyon Testi esnasında, 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. 
  

 Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı 
 Madde 17- (1)Sınav başvuru koşullarını yerine getirebileceği, Sınav Kurulu tarafından oluşturulan 

Ön Değerlendirme Kurulunda belirlenerek başvuruları kabul edilen engellilerin: 

a) Engel düzeyinin değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 

Dalından alınan “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranına ve aşağıda yer verilen Engel 

Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveline göre yapılacaktır. 

 

Beden Kazanma 

Gücünden Azalma 

Oranına 

Engel Düzeyi 

Değerlendirme Puanı 

Beden Kazanma 

Gücünden Azalma 

Oranına 

Engel Düzeyi 

Değerlendirme Puanı 

50 100 37 74 

49 98 36 72 

48 96 35 70 

47 94 34 68 

46 92 33 66 

45 90 32 64 

44 88 31 62 

43 86 30 60 

42 84 29 58 

41 82 28 56 

40 80 27 54 

39 78 26 52 

38 76 25 50 

 

 

b) Engelli adayların, birinci fıkraya göre aldıkları Engel Düzey Değerlendirme puanlarının 

%50’si, Koordinasyon Testi’nde alınan puanın %20’si ve Spor Özgeçmişi Puanının %30’u 

toplanarak kendi aralarında sıralama yapılacaktır. Kadınlar ve erkekler ayrı puanlanarak, 

birlikte sıralanacaktır. İlk sırada yer alan adaylar kazananlar listesinde duyurulacaktır. 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

 

Bildirim 

Madde 18- (1)Yönerge kapsamında ne şekilde yapılacağı belirtilmeyen her çeşit bildirim, öğrencinin 

Yüksekokula ön kayıtta bildirdiği adrese yazılı olarak yapılarak veya Yüksekokul tarafından öğrenci duyuru 

tahtasında duyurularak tamamlanır. 

 

Yönergede Yer Almayan Durumlar 

Madde 19- (1)Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası, 

Yükseköğretim Kurulu Kararları,  Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile Senato Kararlarına göre işlem yapılır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 20- (1)Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 19.06.2013 tarih ve 12/110 sayılı senato 

kararı ile yürürlüğe giren Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav 

Yönergesi yürürlükten kalkacaktır. 

 

Yürürlük 



Madde 21- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 22- Bu Yönerge, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.



[Metni yazın] 
 

 


