MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAV, SEÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
Senato: 05.07.2022 / 425-6
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1– Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük Eğitimi
Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne özel yetenek sınav, seçme ve
değerlendirme sistemi ile öğrenci alınmasına ve buna yönelik başvurulara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge; Spor Bilimleri Fakültesinin özel yetenek seçme ve değerlendirme sınavı ile öğrenci
alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru, varsa sınav uygulama, öğrenci seçme ve değerlendirme esasları,
değerlendirme sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge, 28/09/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Marmara
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 4’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede adı geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)

Fakülte: Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,
Fakülte Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,
Fakülte Kurulu: Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu,
İtiraz Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen öğretim üyelerinden ve elemanlarından oluşan ve
adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına yönelik itirazlarını değerlendiren ve raporlayan komisyonu,
ÖYS: Fakültenin Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sınavını,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,
Sınav Üst Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelerinden oluşan kurulu,
Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen öğretim elemanlarından her bir bölüm için ayrı ayrı
oluşturulan komisyonu,
Özel Yetenek Sınav Kılavuzu: Spor Bilimleri Fakültesi tarafından her yıl YKS sonuçları
açıklanmadan önce yayınlanacak olan sınav ve öğrenci seçimi uygulama ve değerlendirme esaslarını
içeren kılavuzu,
Sporcu/Spor Özgeçmiş Puanı: Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği bölümleri için önceden belirlenmiş olan ve adayın spor alanındaki deneyimini
ölçeklendiren puanı,
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
TYT: Temel Yeterlilik Testi
YP (Yerleştirme Puanı): YKS kılavuzunda açıklanan formüle istinaden hesaplanan adayın kesin kayıt
için sıralama puanını,

ifade eder.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAV, SEÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

1/4

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan ve Başvuru

Kontenjan
MADDE 5 – (1) Bölümlere müracaat etmek üzere engelli ve milli sporcu kontenjanları da dahil olmak üzere
her yıl kontenjanlar Fakülte Kurulu Kararı ile Senatoya bildirilir.
(2) Bölümlerin cinsiyet, spor dalı, engelli ve milli kontenjanları her yıl YKS sonuçları açıklanmadan önce
Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda ilan edilir.
Özel yetenek sınavı
MADDE 6 – Özel yetenek sınavı; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Bölümü için birbirinden bağımsız olarak özel yetenek değerlendirme sınavı ve/veya sporcu/spor özgeçmiş
değerlendirmesi şeklinde yapılır. Sınav uygulama esasları her yıl yayınlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda
belirlenir.
Başvuru ve tercih
MADDE 7 – (1) Başvuracak adayların, başvurulan yıl için ÖSYM tarafından belirlenen ve YKS kılavuzunda
açıklanan YKS TYT asgari puanı; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Bölümü için ayrı ayrı Fakülte Kurulu tarafından belirlenip Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda açıklanır.
(2) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri için milli olan
sporcuların milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini
teslim etmeleri gerekmektedir.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara bedensel, görme ve işitme engelli öğrencilerin
başvurularında YKS kılavuzunda belirtilen minimum puanları almış olmaları kaydıyla başvuru yapılması şartı
aranır, ancak YKS puanları dikkate alınmaksızın sadece yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır. YKS
kılavuzunda belirtildiği şekilde engelli adayların başvurdukları bölümde eğitimlerini yapmasına mâni olmayacak
düzeydeki engelini raporla belgelemesi gerekmektedir. Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde eğitim görecek
engelli öğrenci adayları için başvuru şartları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu’nda açıklanır.
(4) İki bölüme başvuran adaylar, öncelikle hangi bölümü tercih ettiklerini başvuru sırasında belirterek
başvurularını iki dosya halinde teslim etmek zorundadır.
(5) Başvurudan sonra hiçbir şekilde bölüm ya da spor dalı değişikliği yapılmaz.
(6) İlgili Mevzuat ve bu Yönerge ile belirtilen koşulları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
Koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir.
Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu koşulları daha sonra kaybedenlerin kayıtları silinir.
Başvuru tarihi ve istenen belgeler
MADDE 8 – (1) Fakülte programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılır.
Başvurular basvuru.marmara.edu.tr web adresinden elektronik olarak yapılır. Elektronik ortamda başvuru
işlemini süresinde tamamlamayan adaylar sınav hakkı iddia edemezler.
(2) Adayların başvuru için teslim etmesi gereken belgeler ve belge teslim tarihleri Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu’nda belirlenir. Adayların başvuru belgelerini Fakültenin başvuru bürosuna bizzat veya kanuni temsilcisi
aracılığıyla teslim etmeleri şarttır. Elektronik ortamda başvuru işlemini tamamlayan, ancak belirtilen tarihte
evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Eksik evrak veya posta yolu ile yapılan başvurular
kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar
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Özel yetenek sınavı (ÖYS)
MADDE 9 – (1) ÖYS, Fakülte yerleşkesinde ve akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Adaylar
sınavla ilgili duyuru ve açıklamaları sporbilimleri.marmara.edu.tr web adresinden günlük olarak takip etmekle
yükümlüdürler.
(2) ÖYS ile ilgili tüm düzenlemeler Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda her yıl belirlenir ve adaylara ilan edilir.
(3) Her ne sebeple olursa olsun önceden açıklanan başvuru ve sınav tarih ve saatini kaçıran adaylar sınava
alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
(4) Sınav Üst Kurulu sınavın yerini, gününü ve saatini değiştirebilir ve önceden adaylara ilan edilir.
Sınav üst kurulu
MADDE 10 – Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri yeri ve sınav günü ile saatini belirleme,
gerektiğinde değişiklikler yaparak ilan etme,
b) Sınav gözetmenleri belirleme ve spor dalı sınav komisyonlarını oluşturma,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirleme,
d) Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütme,
e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etme,
f) ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verme.
Sınav komisyonu
MADDE 11 – Sınav Komisyonunun görevi; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği Bölümünde spor dalının uygulamalı sınavını yapmak ve/veya Sporcu/Spor Özgeçmişini
değerlendirmek ve puanlamaktır.
İtiraz komisyonu
MADDE 12 – İtiraz Komisyonu, adayların özel yetenek sınavına yönelik itirazlarının değerlendirilmesi ve
gerekli raporların hazırlanması ile görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Yerleştirme
Değerlendirme ve yerleştirme
MADDE 13– (1) Bölümlere yapılan başvurular YKS Kılavuzu ve Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS Kılavuzu’nda
belirlenen değerlendirme ve yerleştirme esaslarına göre yapılır; başarılı adaylar asil ve yedek olmak üzere açıklanır.
(2) Başarılı bulunan adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birine yerleştirilirler. Bu
durumda diğer bölümün listesinden çıkarılırlar. Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde YKS TYT puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 – ÖYS sonuçları Fakülte web sayfasında (sporbilimleri.marmara.edu.tr) duyurulur.
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 15 – (1) Kesin kayıt işlemleri, Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde Fakülte Öğrenci
İşleri Bürosunda yapılır.
(2) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak
Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Bu şartı yerine getirmeyen adayların
yerine sıradaki yedekler adaylar asil kayıt için ilan edilir.
(3) Kesin kayıt yaptıranlardan yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihine kadar kayıtlarını sildirenlerin yerine
o bölüme ait yedek aday listesinden sırası gelen adaylara kayıt hakkı tanınır.
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İtirazlar
MADDE 16- (1) Sınavlarda uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın ilgili spor dalı sınavının bitişinden
itibaren en geç bir saat sonrasına kadar yapılmış olması halinde işleme alınır.
(2) Sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra en geç 24 saat içinde yapılmalıdır.
(3) İtirazlar gerekçesi belirtilerek dilekçe ile Sınav Üst Kurulu’na yapılır. Sınav Üst Kurulu itirazların
değerlendirilmesi için ilgili başvuruyu İtiraz Komisyonu’na havale eder. İtiraz Komisyonu gerekli değerlendirmeyi
yaparak 1 hafta içinde sonucu Sınav Üst Kurulu’na iletir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 17 –Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için
başvuran yabancı uyruklu adayların değerlendirilmesi diğer adayların değerlendirilmesi ile aynıdır.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 20.08.2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe konulan Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 19 – 10 Mayıs 2017 tarih ve 356-2-O sayılı Senato Kararı ile yayımlanan Marmara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınav, Seçme ve Değerlendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – Bu Yönergeyi Marmara Üniversitesi Rektörü adına Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanı yürütür.
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