T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT İLANI
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı
yapılacaktır. Söz konusu programlara, 2019-YKS sonucuna göre Temel Yeterlilik Testinden (TYT)’den Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için Spor Lisesi mezunları 200,
diğer lise mezunları 220; Antrenörlük Eğitimi Programı için Spor Lisesi mezunları 180, diğer lise mezunları 190 ve Milli sporcular için (her iki bölümde de) 150, engelli adaylar için
100 ham puan almış olanlar ve herhangi bir spor dalında Antrenörlük Eğitimi Programı için aynı branşta en az 3, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için aynı branşta
en az 2 yıl sicil lisans vizesini yaptırmış lisanslı sporcular başvuru yapabilir.
Fakülte

Programı

Kontenjan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Bilimleri
Fakültesi

I.Öğrt
Antrenörlük Eğitimi
II.Öğrt

Aday Ön Kayıt
Tarihi

Özel Yetenek
Sınav Tarihi

Toplam Kontenjan Sayısı: 60
(Erkek:40 /Kadın:20)
Toplam Kontenjan Sayısı: 60 (Erkek:35 Kadın:25)
Toplam kontenjanın içerisinden 3 erkek ve 3 kadın
engelli kontenjanı olarak tahsis edilecektir.
Toplam Kontenjan Sayısı:50 (Erkek:35 Kadın:15)
Toplam kontenjanın içerisinden 3 erkek ve 2 kadın
engelli kontenjanı olarak tahsis edilecektir.

05-07 Ağustos
2019

19-25 Ağustos
2019

Kesin Kayıt Tarihi
28-29 Ağustos 2019
(Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Programı için kayıt
tarihi)
02-03 Eylül 2019
(Antrenörlük
Eğitimi Programı
için kayıt tarihi)

Yedek
Kayıt Tarihi

5 Eylül 2019

ÖN KAYIT
Ön (Online) Kayıtlar: Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 05-07 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet üzerinden (https://oys.mehmetakif.edu.tr/) ön
kayıtlarını yapacaklardır. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir.
Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kaydını yapan aday, Fakültemize gelerek aşağıda sayılan belgelerle ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Ön kayıt
kesinleştirme işlemi için süre 05 Ağustos 2019 günü saat 8:30’da başlayıp 07 Ağustos 2019 günü saat 17:30’da (mesai saatleri içinde) sona erecektir. Eksik belgeyle, posta
yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden ön kaydını yapmış olsa bile, Fakültemizde ön kayıt kesinleştirip onay vermeyen
ve onaylanmış Başvuru Formu’nu almayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince yanlarında bulundurmaları
gereken bir belgedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları uyan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına ön kayıt yaptırabilirler. İsteyen
adaylar her iki programa da şartları tuttuğu takdirde ön kayıt yaptırabilir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge’ye göre
yapılacaktır. Sınav uygulama esasları, Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Online başvuru sonunda alınacak başvuru çıktısı.
2- 2019 Yılı TYT sonucunun yer aldığı Sınav Sonuç Belgesinin 2’şer adet internet çıktısı.
3- Herhangi bir spor dalında Antrenörlük Eğitimi Programı için aynı branşta en az 3, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini
yaptırmış lisanslı sporcu olma şartı aranır (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, futbol için ASKF’den, lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı
ıslak imzalı ve onaylı belge). Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2019 tarihi ve öncesinde yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum
sürelere dâhil edilmez. Tüm adaylar her iki program için de herhangi bir spor dalından başvuru yapabilir.
4- TC Kimlik numarası bulunan fotoğraflı 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Başvuru sırasında kimlik ibrazı zorunludur. Kimliğini ibraz edemeyen adayların ön kayıt işlemleri
yapılmayacaktır.)
5- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “SPOR YARIŞMALARINA GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” ibareli sağlık belgesi.
6- Lise Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı ıslak imzalı
bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)
7- 4.5 x 6 cm ebadında 3 adet adayın son altı aylık durumunu gösteren fotoğrafı (TC kimlik numarası ve isimler fotoğrafın arka yüzünde yazılı olacaktır).
8- Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (12.05.2011 tarih 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi.)
9- Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi (Engel düzeyi en az %40
olmalıdır). Engelli adaylarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır. (Engelli adaylar sadece Antrenörlük Eğitimi Programına başvurabilir.)
10- Spor Lisesi mezunu adaylar ön kayıt anında görevli personele mezuniyet alanlarını belirteceklerdir.
11- Birden fazla programa başvuru yapan adaylar her programa ayrı evrak vermeleri gerekmektedir.
12- Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak adayların özgeçmiş değerlendirmesinden belirtilen puanları alabilmeleri için EK-2’de (Sınav kılavuzunda yer almaktadır) belirtilen
özgeçmiş tablosundaki branşlara ait şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartları taşıdığına dair EK-1’de belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde adaylar,
bu aşamadan minimum puan alacaklardır.
NOT: Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.

KESİN VE YEDEK KAYITLAR
Asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt için gerekli belgeler daha sonra web
sitesinden duyurulacaktır. Birden fazla programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir. Asil kayıt tarihi bitiminde kontenjan
dolmadığı takdirde yukarıda belirtilen tarihte yedek aday kayıtları yapılacaktır. Yedek aday listesi ve boş kontenjan bilgileri, asil kayıt tarihinin bittiği gün web sitesinden
duyurulacaktır. Boş kalan kontenjan sayısı kadar her iki programa da yedek adaylardan kayıt yapılarak belirtilen kontenjan sayıları tamamlanacaktır.
Yedek adayların 05 Eylül 2019 tarihinde saat: 10.00’da web sayfamızda ilan edilen yerde kesin kayıt için gereken evraklarla hazır bulunmaları gerekmektedir. (Yedek sırası ne
olursa olsun, kesin kayıt için gerekli evrakları yanında olmayan veya eksik evrakı olan adaylar sınıfa alınmayacaktır.) 05 Eylül 2019 tarihinde saat 10:15’de dersliğin kapısı
kapatılacaktır ve içeriye başka yedek aday alınmayacaktır. İçeride bulunanların isimleri tutanak ile kayıt altına alınarak yedek isim okunması işlemine başlanacaktır. Boş kalan
kontenjanlara, yedek sırası öncelikli olmak koşuluyla orada bulunan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. (Örneğin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için
5 erkek kontenjan boş kalmıştır, yedek aday listesine göre sıralamaya sadık kalınarak 1. yedek adaydan başlanarak isimler okunmaya başlanacaktır. Orada olan adaylar kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. İsmi okunduğunda sınıfta olmayan adaylar kesin kayıt haklarını kaybedecekler ve daha sonra herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. İlan
edilen yedek kontenjan sayısı tamamlanıncaya kadar yedek liste sırasına göre isim okunmaya devam edilecektir. Örneğin; İsmi okunan 5. yedek orada yok ise 6. yedek aday
orada ise, 6. yedek aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Bu işlem kontenjan tamamlanıncaya kadar devam edecektir.)
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar o gün içerisinde kayıt yaptırmazlarsa kesin kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Bu yüzden yedek kaydına gelen adayların kesin kayıt için
gerekli evrakları yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıt,
yedek aday kaydı ve boş kontenjan sayıları gibi duyurular web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Özellikle yedek adaylara ekstra bir çağrı
yapılmayacaktır. Aksi takdirde herhangi bir hak talep edilemez.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURU ADRESLERİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, Stadyum BURDUR
https://sporbilimleri.mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0 248 213 14 14 / 14 53

ÖNEMLİ NOT: Ön başvuruda adayların şahsen kendilerinin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Şahsen gelemeyecek adayların noter vekâleti verdikleri kişiler kayıt
yaptırabilirler. Noter vekâleti dışında başkası adına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik evrak ile kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Ön kayıtta fotokopisi
istenen belgelerin, kesin kayıtta aslı istenecektir. Belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili sahtecilik olması durumunda aday
hakkında kanuni işlem başlatılacaktır. Engelli kontenjanları dolmadığı takdirde kontenjanlar öncelikle kadın ise kadın kontenjanına, erkek ise erkek kontenjanına aktarılır.
Yine de kontenjanların boş kalması durumunda cinsiyetler arası kontenjan aktarımı yapılabilir.

