
Mersin Üniversite

MERsiN üNiVERsiTEsi
BEDEN EĞiTiMi VE sPoR YüKsEKoKutU

özEt YETENEK slNAvtARl KAYlT vE uYGULAMA EsAsLARl

BiRiNci Bö[üM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Esaslar, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarlna
özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmasıyla ilgili işlemlerde uyulması gereken usul ve esaslar| belirlemek
amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına
giriş için ön kaylt Ve kesin kaylt koşulları, istenilen belgeler, slnav yeri Ve tarihi, ilgili kurul ve
komisyonları, sınav biçimi, sınavda görev alan personelin görevlendirme biçimi, sınav giderlerinin nasıl
karşılanacağ|, asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya kimlerin hak kazanacağı ve hak kazanan
öğrencilerin kayıtlarının nasıl yapılacağı gibi işlemlerle ilgili esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esaslar,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 1Ouncu ve 45inci maddeleri ve Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

Kılavuzu'na dayanılarak düzenlenmiştır.

iKiNci BöLüM
Başvuru, Kaylt, s|nav Yeri Ve Tarihi

Kayltlar için gerekli koşullar ve istenen belgeler
MADDE 5- (1) Sınava Türkiye Cumhuriyeti Ve Kuzey K|brls Türk cumhuriyeti Vatandaşlarl katllabilir.
Yabancı uyrukluların sınava katılıp katılmayacağına ve kontenjan sayısının belirlenmesine Yüksekokul
Yönetim Kurulu karar verir. Eğer yabancı uyrukluların sınava katılımına karar verilmişse Yükseköğretim
Kurulu'nun beliriediği ilkeler doğrultusunda özel yetenek 5ınavına katılırlar.
(2) Yüksekoku| bölümlerine alınacak öğrenci sayllarl, bölümlerin görüşleri doğrultusunda Yönetim
kurulu taraflndan belirlenir.
(3) ÖsYM kılavuzunda belirtilen kontenjan kadar özel yetenek slnavl ile öğrenci alınacağı basın yayın
yoluyla duyurulur. Bu duyuru; kontenjan sayısı (kadın-erkek}, taban puan, sınav tarihi ve yeri, başvuru

şartlarl Ve istenen belgeler ile asil ve yedek listeden kazanan adaylarln kaylt kabul tarihleri gibi bilgileri
içerir.
(4) On-line kayıt sırasında Yetenek Sınavı'nın nasıl yapılacağını gösteren kılavuz eşzamanlı
internet ortam lnda yayınlanır.
(5) Sınava Kaylt onaylama esnasında adaya açık kimIik bilgilerinin bulunduğu ve resimli "Ö
Sınavı Giriş Belgesi" verilir. Bu belge olmadan aday sünava giremez. Aday, sınav sırasında b

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- {1) Bu Esaslarda kullanılan tanlmlar ve kısaltmalar;
a. Üniversite :Mersin Ü niversitesini,
b. Rektör : Mersin Üniversitesi Rektörünü,
c. Yüksekokul : Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunu,
d. Yönetim Kurulu : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Yönetim Kurulunu;
e. Müdür : Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürünü,
f. Komisyon/Kurul Başkanı: Sınavının yürütülmesiyie ilgili kurulan kurul/komisyonların başkanlarını,
g. slnav : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarını,
h. ÖsYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştjrme Merkezini,
i. YGs : Yükseköğretime Geçiş sınavl'nl,
j. TYT : Temel Yeterlilik Testi'ni ifade eder.
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birlikte yanlnda Özel Kimlik Kartl (Türkiye cumhuriyeti Kimlik Belgesi veya Pasaport) bulundurmak

zorundadır.
(6) ilan edilen slnav günlerinde ve saatlerinde sınava girmeyen adayiar daha sonra slnava alınmazlar

ve sınav hakkını kaybederler.
(7) özel Yetenek slnavlna engelli adayların başvurup başvurmayacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunca

karara bağlanır ve sınav öncesi ilan edilir. Eğer engelli adayların sınava başvurmasına karar VerilmiŞ5e

Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği ilkeler uygulanır.
(s) Özel durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile ön kaylt Ve kesin kaylt tarihleri uzatlllp s|nav tarihleri

değiştirilebilir.

slnav yeri ve tarihi
MADDE 6- (1) Her yıl Özel Yetenek Sınavının nerede ve hangi tarihte yap|lacağl Yönetim Kurulu karart

ile belirlenir Ve Rektörlük Makamına sunulur. Sınav yeri Ve tarihi belirlenirken; sınavın herkes
tarafından izlenebiImesi, sınav çevresi emniyeti, sağlık merkezlerine oIan uzaklığı ile ÖSYM tarafından
açıklanan sınav sonuçlarının ilan tarihi gibi durumlar dikkate alınır.

üçüNcü BöLüM
Sınav Biçimi, Kurul ve Komisyonlar

5ınav biçimi
MADDE 7- (1) Yetenek Sınavları her yll ÖsYM tarafından ilan edilen kılavuz doğrultusunda, adayın
zihinsel, hareket ve sportif yeteneğini ölçme ve sıralama esasına dayalı olarak yapılır.
(2) Adayın hareket ve sportif yeteneğinin ölçü|mesinde kullanılacak testler ve bu testlerin toplam
başarıdaki puan oranları, bölümlerin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
sınavdan önce ila n edilir.
(3) Sınavlar sırasında verilerin tespiti, yayınlanması, değerlendirilmesi vb işlemler esnasında teknoloji
kullanımına özen gösterilir.

s|nav Yürütme Kurulu ve görevleri
MADDE 8- (1) Sınav Yürütme Kurulu, Müdür'ün önerisiyle Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Sınav
Yürütme Kurulu Müdürün veya bir Müdür Yardımcısının başkanlığında dört öğretim elemanından
oluşur.
(2) Sınav Yürütme Kurulu; Sınavlar sırasında sınav giriş belgesinin kaybı, sınava geç kalma, sahtecilik,
kimlik belgesinden şüphelenmek, sınav süresinin uzatılması, kavga ve saldırı durumları, sakatlanma,
hastalIk, itiraz vb gibi durumlar karşısında karar verebilecek yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınav
Yürütme Kurulu Yüksekokul Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

slnav Haztrllk Komisyonu ve görevleri
MADDE 9- (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Sınav
Hazırlık Komisyonu Yüksekokul Müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında dört öğretim
elemanında n oluşur.
(2) Sınav Hazlrllk Komisyonu; Sınav Hazırlık Komisyonu; her yıl sınavların sağllkll yürütülebilmesi için
sınavdan önce; basın duyurularının hazırlanması, Sınav Giriş Belgeleri, sınav tanıtım kılavuzunun
hazırlanarak internet ortamında yayınlanması, bilgisayar programının güncellenmesi ve
simülasyonlarının yapılması, gerekli kırtasiye ve malzeme listesi hazırlayarak satın alınması Ve temin
edilmesini sağlaması, sınav salonunun hazırlanması, sınav sonrasında da sınavda kullanılan ma lzemenin
toparlanıp depolanmaslnln sağlanması vb gibi görevleri yapar ve yapılmaslnl takip eder.
(3) Gerek duyulduğunda Yüksekokul Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yeni kurul ve
komisyonlar kurulabilir. Bir öğretim elamanı birden fazla Kurul/Komisyonda görevlendirilebilir.

slnav sekİeteİliği ve görevleri
MADDE l0- (1) Müdür'ün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile Yüksekokul Sekreterliği
dört memurdan oluşturulur. Gerektiğinde bu sayı artırılabilir. Sınav Sekreterliği sına
Hazırlık Komisyonuna, sınaV sıraslnda da slnav Yürütme Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
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(2) Sınav Sekreterliği; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası kayıt ve klrtasiye iŞlerini Yürütmek,
yazışmaları yapmak, itiraz formlarını çoğaltmak ve hazır bulundurmak, itirazları toplayıp SınaV Yürütme

Kurulu Başkanına iletmek, itirazlarla ilgili evrakları tutmak Ve arşivlemek, gerekli evrak ve dokümanları

hazır bulundurmak ve benzeri görevIeri yapar.

(3) ,,Sınav YÜrütme Kurulu", "Sınav Hazırlık Komisyonu", ve "Sınav sekreterliği,nin görev ve

sorumlulukları sınav sonuçlarının Rektörlük tarafından onaylanmasıyla sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖtÜM
Personelin Görevlendirilmesi ve Sınav Giderlerinin Karşılanması

MADDE 11_ (].) Sınav öncesi Ve slnav 5lraslnda gereksinim duyulan personel (öğretim elemanl, doktor,

hemşire, uzman, memur, teknisyen ve hizmetli vb) ile üniversite dışından da gereksinam duYulan

nitelikli personel Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Rektör taraflndan görevlendirilir.

Sınav giderlerinin Karşılanması
MADDE 1z- (1) Sınavlar sıraslnda kullanılan araç-gereç Ve malzemenin giderIeri

bütçesinden karşılanır. Sınav giderlerinin Yüksekokul bütçesinden karşılanamadığı
Rektörlükten ödenek talebinde bulunulur.

yüksekokul

durumlarda

*[ffi,ı

BEşiNci BÖLÜM
İtirazlar ve Sınav Sonuçlarının ilan Edilmesi İtirazların kabulü ve karara bağlanması

MADDE 13- (1) Adaylar, sınavln içeriğine ilişkin itirazda bulunamaz. Ancak slnav sonuçlarlna itirazl olan
adaylar, en geç ilgili slnav oturumu tamamlanmadan önce yazılı olarak matbu evrak ile itiraz başvurusu
yapabilir. itirazlar Sınav Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır ve gerekçesiyle birlikte itiraz
sahibine bildirilir. Belirtilen süre dışında yapılan itirazlar işleme konmaz.

ALT|Ncl Bö[ÜM
Çeşitli ve son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; "Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği", "Ölçme, 5eçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu" ve "2547 saylll Yüksek
Öğretim Kanunu"nun ilgili hükümleri doğrultusunda Sınav Yürütme Kurulu sınavla ilgili her türlü
değişikliği yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
yürürlükten kaldlrma
MADDE 17- (1) Mersin Üniversitesi senatosunun I2.o6.2oL7 tarihli Ve 2oL7 /I2o sa
edilen Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek slnavları
Esasları, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldlrllmıştlr.
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5ınav sonuçlarının ilan edilmesi
MADDE 14- (1) Yetenek Sınavı sonuçları; bütün itirazlar karar bağlandıktan ve en son aday s|navına
girdikten sonra sonuçlar kontrol edilerek asil ve yedek liste olarak s|nav Yürütme Kuru|u taraflndan
belirlenir Ve Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir. sonuç listeler onaylanmak üzere Rektörlüğe
gönderilir.

Asil ve yedek listeden kesin kaylt yaptlrma esasları
MADDE 15- (1) Sınavı kazananlar için bir asll liste hazırlanlr. Asll listeden sınav kazananlar, kesin
kayıtlarını Rektörlük tarafından ilan edilen tarihler arasında yapar. AsıI lıstedeki öğrenciler, belirtilen
tarihlerde kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday hak iddia
edemez.
(2) Ayrıca, sayısıYönetim Kurulu'nca belirlenmek üzere başarı sırasına göre yedek bir liste oluşturulur.
Ka2andığı halde kayıt yaptırmayan veya kesin kayıt yaptırıp eğitim-öğretim başlamadan önce kaydını
sildirenlerin yerine yedek listeden tercih ve başarı sırasına göre kayıt yapılır.
(3) Kesin kaytt yaptlrmaya hak kazanan adaylar Sağlık Kuru|u Raporlarınl tam teşekküllü devlet Veya
üniversitelerin tlp fakültesi hastanelerinden almak zorundadırlar.
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Yürüİlük
MADDE 18- (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi senatosu taraflndan kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.

Yüİütme
MADDE 19- (1) Bu Esaslarln hükümlerini Mersin Üniversitesi Beden EğitimiVe sporYü
yürütür.
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