
                                                                           T.C.  

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
İlk Yayın Tarihi/Sayısı  

Spor Bilimleri Fakültesi 
Revizyon Tarihi/Sayısı  

Öğrenci İşleri Birimi / İş Süreçleri 
 Özel Yetenek Sınavı 

Toplam Sayfa 2/1 

   

 

Sorumlular 

 

Faaliyet İş Akışı 

Sürece 

Dahil 

Olan İç / 

Dış 

Birimler 

 

Doküman / Kayıt / İnternet Linki 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Fakülte tarafında hazırlanan “Özel 
Yetenek Sınavı” na ilişkin Usul ve 

Esaslar yılın ikinci 6 ayı içerisinde 

hazırlanır. Hazırlanan usul ve 
Esaslar’ da sınavın yapılacağı  tarih, 

yer, başvuru koşulları ,parkur , 

sınavın yapılacağı tarihler, başvuruya 
erişim ,kontenjanlar sınav başvuru 

tarihinin bitiminden en az 15 gün 

önce Üniversite ve Fakülte web 

adresinden yayımlanır 

- http://sporbilimleri.mu.edu.tr/ 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Başvuru  değerlendirmeleri verilen 

tarihlerde yapılır. Eksik ve hatalı 

evrakla başvuran adayların  
başvuruları  başvuru tarihlerinde 

düzeltmeleri  için geri gönderilir. 

Aday başvuru süresi içinde  başvuru 
süresi içinde başvuru şartlarını yerine 

getirirse başvurusu kabul edilir. 

- http://sporbilimleri.mu.edu.tr/ 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Başvurusu kabul edilen 

adayların   “Özel Yetenek 

Sınavı “ parkuruna 

katılacakların isimleri yine 

aynı web sitesinden 

duyurulur . 

- OBS 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Parkur sınavı için 

organizasyonlar Sağlık 

Kültür Spor Dairesi 

Başkanlığı ,İdari ve Mali  

İşler Dairesi Başkanlığı , 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

ile yapılacak yazışmalarla 

gerçekleştirilecektir. 

Adayların parkur sınavlarında 

değerlendirme puan için 

komisyonlar oluşturulur. 

 OBS 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Parkur Sınavı sona erdikten 

sonra adayların puanları ile 

birlikte değerlendirmesi 

sonucunda kazananlar listesi 

aynı siteden adaylara duyurulur. 

Aday öğrenci olarak kayıt 

yaptırmak üzere kılavuzda 

belirtilen tarihlerde kayda 

çağrılır. 

- OBS ve http://sporbilimleri.mu.edu.tr/ 
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Hazırlanan usul ve Esaslar’ da sınavın yapılacağı  tarih, yer, başvuru koşulları ,parkur , 

sınavın yapılacağı tarihler, başvuruya erişim ,kontenjanlar sınav başvuru tarihinin 

bitiminden en az 15 gün önce Üniversite ve Fakülte web adresinden yayımlanır. 

Başvuru  değerlendirmeleri verilen tarihlerde yapılır. 

Eksik ve hatalı evrakla başvuran adayların  başvuruları  başvuru tarihlerinde düzeltmeleri  

için geri gönderilir. Aday başvuru süresi içinde  başvuru süresi içinde başvuru şartlarını 

yerine getirirse başvurusu kabul edilir. 

Başvurusu kabul edilen adayların   “Özel Yetenek Sınavı “ parkuruna katılacakların 

isimleri yine aynı web sitesinden duyurulur . 

Parkur sınavı için organizasyonlar Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı ,İdari ve Mali  

İşler Dairesi Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılacak yazışmalarla 

gerçekleştirilecektir. Adayların parkur sınavlarında değerlendirme puan için komisyonlar 

oluşturulur. 

Parkur Sınavı sona erdikten sonra 

adayların puanları ile birlikte 

değerlendirmesi sonucunda kazananlar 

listesi aynı siteden adaylara duyurulur. 

Aday öğrenci olarak kayıt yaptırmak 

üzere kılavuzda belirtilen tarihlerde kayda 

çağrılır. 

Fakülte tarafında hazırlanan “Özel Yetenek Sınavı” na ilişkin Usul ve 

Esaslar yılın ikinci 6 ayı içerisinde hazırlanır. 


