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2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı 
 

A. SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA 
1. Özel Yetenek Giriş Sınavı üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada sporcu özgeçmiş 
değerlendirmesi, ikinci aşamada spor branşları uygulama sınavı, üçüncü aşamada ise 2015 
ÖSYS Öğrenci Seçme sınavı kılavuzundaki YGS puan esaslarına göre yerleştirme yapılacaktır. 

2. Birinci ve ikinci aşama sınavı eleme niteliğindedir. Birinci ve ikinci aşamada alınan puan 
değerlerine göre belirtilen kontenjanın dört katı sıralamaya alınır. Dört katı sıralama sonucunda 
aynı puana sahip adaylar değerlendirmeye alınır. Üçüncü aşamada ise YGS puanları eklenerek 
yerleştirme yapılır.  (Kadınlar 25x4=100, Erkekler 40x4=160, Milliler 5x4=20 aday) 

3. Açılacak Spor Branşları “Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Futbol, Güreş, Hentbol, 
Tenis, Voleybol ve Yüzme’ dir. 

4.Spor branşları sınavı, ilgili branşların yarışma kuralları, temel teknik ve becerilerine göre 
yapılacaktır. 

5.  Ön kayıtta belirtilen spor branşları kesinlikle sınav esnasında değiştirilemeyecektir. 

6. Sporcu özgeçmişi ve Spor Branşı Özel Yetenek Testlerinden oluşan sınav puanlamaları; 

Sporcu Özgeçmiş  %50,  Spor Branşı %50 etki edecektir.  

7. Özel Yetenek Sınavına katılan adayların başarı puanları 2015 ÖSYS Öğrenci Seçme sınavı 
kılavuzundaki YGS puan esaslarına göre belirlenecektir. Sınav yerleştirme puanlaması (YP) 
ÖSYM’nin 2015 ÖSYS kılavuzu 5. madde esaslarına göre yapılacaktır. 

8.Milli kontenjandan başvuran milli sporcular kendi aralarında YGS puan durumlarına göre 
değerlendirilecektir. 

9. Milli kontenjan dolmadığı takdirde eksik kalan kontenjanlara diğer adaylar alınacaktır.  

10. Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, yabancı uyruklu 
öğrenci alımı yönergesine göre belirlenen tarihte yapılacaktır. 

Genel Değerlendirme Tablosu 

 

1.Aşama Sporcu Özgeçmişi 50 Puan 

2. Aşama Spor Branşları 50 Puan 

Toplam puan 100 Puan 

3.Aşama Yerleştirme 
Sınav yerleştirme puanlaması (YP) 
ÖSYM’nin 2015 ÖSYS kılavuzu 5. 
madde esaslarına göre yapılacaktır. 



11. Spor öz geçmişi ve spor branşları puanlamaları BESYO Web sayfasında ve duyuru 
panosunda ilan edilecektir. 

B. SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Sınav takvimi 

20-21 Temmuz 2015 22 Temmuz 2015 23 Temmuz 2015 24 Temmuz 2015 

Spor özgeçmiş 
değerlendirme 

Spor branşları sınavı             
NOT. Tüm adaylar 
saat.8.30’ da BESYO spor 
salonu önünde 
toplanacaktır. 

Eleme. Kontenjanın 
4.katı sıralama ilanı 

ÖSYM’nin 2015 
ÖSYS kılavuzu 5. 
madde esaslarına 
göre yerleştirme 

 

1.Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar, sınavın 
güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli 
tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının 
ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

2.Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimlikleri (Nüfus cüzdanı, 
ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı ) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır. 

3.Her sınav öncesi adayların kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır. 

4.Adaylar sınava spor kıyafetleri ile katılmak zorundadır. 

5.Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav yerinde 
bulundurmayacaklardır. 

Sınav Sonucunun Duyurulması: 

6.Sınav sonuçları sınav bitiminden en geç 2 (iki) gün sonra BESYO Müdürlüğü tarafından 
yazılı,  görsel ve elektronik ortamda ilgililere duyurulur. 

Sınava itirazlar ve önemli notlar: 

7.Sınav tarihinden önce başvuru sonuçları BESYO binasında ilan edilecektir. 

8.Asılan başvuru listesindeki bilgilerin doğruluğu adaylarca kontrol edilmelidir. Aday 
bilgilerinde yanlışlık olması durumunda itirazını yazılı olarak bizzat kendisi “Sınav Üst 
Kurulu” na yapmak zorundadır. Başvuru listesine sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. 

9.Sınav her aşamasından sonra sonuçlar ilan edilecektir. 

10.Adaylarca ilan edilen sınav aşama sonuçlarına yapılacak itirazlar bir sonraki aşama 
başlamadan önce “Sınav Üst Kurulu’na” yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. 



11.Sınavın uygulanması esnasında teknik donanım ya da görevlilerden kaynaklanan hataların 
varlığı durumunda, itirazınızı hemen yazılı olarak “Sınav Üst Kuruluna” yapınız. Sınav 
Kurulu adayında bulunacağı ortamda itirazı derhal değerlendirecektir. 

12.Toplu itirazlar kabul edilmeyecektir. 

13.Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır. 

14.Sınavlara belirtilen gün, yer ve saatte gelmeyen adaylara sonradan sınav hakkı verilmez. 

15.Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan disiplinli ve 
saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. 

16.Bu nedenle sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kendi yerine başkasını sınava 
sokan, sınav kurallarına uymayan ve komisyon üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda 
bulunan adaylar ihraç edilir. Herhangi bir sınavdan ihraç edilen aday diğer aşamalara da 
giremez. 

17.Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan aday ve izleyiciler güvenlik güçleri tarafından 
kampüs alanı dışına çıkarılacaktır. 

18.Kesin Sınav Sonuçları ilan edildikten sonra itiraz aday tarafından 48 saat içinde “Sınav Üst 
Kuruluna” yazılı olarak yapılır. Sınav üst kurulu bir gün içerisinde inceler ve karar alır. Alınan 
karar kesin olup adaya yazılı olarak tebliğ edilir. 

19.Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. 

20.Yapılan itirazlar için 100 TL alınacaktır. Aday haklı çıktığı takdirde geri iade edilecektir. 

NOT: Tüm adaylar belirlenen branş sınavı günü;  Saat 08:30’ da Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Spor salonu önünde hazır bulunacaktır. 

C. YÜRÜRLÜK:  

1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 
Sınav Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır.(Sınav Komisyonu Sınavla İlgili Olarak Her 
Türlü Değişikliği Yapma Yetkisine Sahiptir).  

2. Bu esaslar; 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.  

3. Bu esaslar senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 
 
 


