
T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu bünyesindeki bölümlere alınacak öğrencilere özel yetenek sınavlarında uygulanacak 

genel esasları belirlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan bölümlerine yönelik başvuru yapacak adayların, özel yetenek sınav başvurusu, özel 

yetenek sınavı ölçme ve değerlendirme esasları, asil ve yedeklerin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının 

ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

Kılavuzuna, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ve Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

(a) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

(b) Özel Yetenek Sınav Kılavuzu: Sınav Üst Kurulu tarafından hazırlattırılan Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunu, 

(c) Senato: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu, 

(ç) Sınav Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından sınavın özelliğine 

göre görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan kurulu, 

(d) Sınav Üst Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

(e) TYT: Yükseköğretim Kurumları Sınavında yer alan Temel Yeterlilik Testini, 

(f) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini, 

(g) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

(ğ) Yüksekokul: Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu, 

(h) Yüksekokul Kurulu: Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu,  

(ı) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından başvuru vb. 

işlemlerin belirlenmesinde uygulanan kılavuzu, 

(i) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından tercih vb. 

işlemlerin belirlenmesinde uygulanan kılavuzu, 



 

(j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

Sınav Üst Kurulunun Görevleri: 

MADDE 5 – (1) Bu kurul sınavın sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumludur ve özel 

yetenek sınavının ön hazırlığının yapılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 

sonuçların duyurulması gibi sınav süresince sınavın sağlıklı yürütülebilmesi için her türlü kararları 

almaya yetkilidir. 

 

Sınav Kurulunun Görevleri: 

MADDE 6 – (1) Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtildiği şekilde sınavların yapılmasından sınav 

sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlemleri yürütür. Sınav süresince sınav üst kuruluna karşı 

sorumludur. 

   

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları: 

MADDE 7 – (1) Başvuruda bulunan adaylardan, o yıl için ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı Kılavuzu ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek 

Sınavı ile Seçme Yöntemi için belirtilen koşullar ile Sınav Üst Kurulunun Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirteceği koşullar aranır. 

Öğrenci Kontenjanı: 

MADDE 8 – (1) Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümüne, o yıl için ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen 

kontenjan kadar öğrenci alınır. Kılavuzda belirtilmeyen hususlar (Kadın, Erkek, Milli Sporcu 

kontenjanları ve yerleştirme usulleri) Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenir. 

Başvuru, Özel Yetenek Sınavı Giriş Başvurusu ve Sınav Takvimi: 

MADDE 9 – (1) Başvuru, ön kayıt ile sınav takvimi ve yapılacak olan sınavların esasları Sınav Üst 

Kurulu tarafından belirlenerek Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda ilan edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav İle İlgili Genel Kurallar: 

MADDE 10 – (1) Sınavlarda Sınav Üst Kurulu kararınca doping kontrolü yapılabilir (Bu uygulamanın 

amacı sınavın her aday için doping uygulamaları çerçevesinde adil olması ve doping yapan adayların 

haksız avantajlarının ortadan kaldırılmasıdır). 

(2) Sınav esnasında elektronik test ölçüm araçları kullanılır, sınavın değerlendirilmesi bilgisayar 

ortamında yapılır ve sonuçlar Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen tarihte Üniversite 



Rektörlüğü resmi internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca posta veya benzeri bir yöntem ile adreslere 

duyuru yapılmaz. 

(3) Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar haricinde kimse alınmaz. Ancak kapalı devre sınav yayını 

yapılır, yayın; adaylar ve yakınları tarafından canlı olarak izlenebilir. 

(4) Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanıyla karşılaştırılır ve kontrol listeleri oluşturulur. 

ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Üniversite sorumlu değildir. 

(5) Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlar da, ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan 

bilgiler geçerli olur.  

(6) Aday başvuru listeleri, kontrol listeleri ve Özel Yetenek Testi tarihleri, Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzunda belirtilen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü resmi internet sayfasında ilan edilir. Söz 

konusu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde, adayların sınavdan önce Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir. Sistemdeki bilgilerinde 

yanlışlık olup da gerekli düzeltmeyi yaptırmayan adayların değerlendirme işlemleri sistemdeki bilgiler 

doğrultusunda yapılır. 

(7) Adayların “Aday Numaraları/Göğüs Numaraları”, özel yetenek sınav başvuru işlemleri bittikten 

sonra alfabetik soyadı sırasına ve cinsiyete göre sıralanır. Öncelikle kadın adaylar sınava alınır. 

(8) Her ne sebeple olursa olsun kendi aday numarasının içinde bulunduğu grupta, sınava girmeyen 

veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan ihraç edilen, sınavda başarısız olan ve sınavı 

geçersiz sayılan veya sınav anında sakatlanan adaylar, mazeretlerini belgelendirseler dahi (sağlık 

raporları da dahil) herhangi bir hak talep edemez, ayrıca sınava alınmaz.  

(9) Sınavda kullanılan araç gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde, Sınav Üst Kurulu 

kararı ile sınav ertelenebilir. Yapılabilecek değişiklikler adaylara sınav esnasında duyurulur. Adaylar, 

yapılabilecek değişikliklere itiraz edemez. 

(10) Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk 

müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında meydana 

gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday sorumludur. 

(11) Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrak ve beyanları, kesin kayıt işleminden 

önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti 

halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile 

işlemleri geçersiz kabul edilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Başarı sıralamasındaki diğer 

aday kazanmış sayılır. 

(12) Özel yetenek sınav başvurusu, Özel Yetenek Sınavı ve Kesin Kayıtlar süresince ortaya 

çıkabilecek olağanüstü durumlarda (yangın, sel, vb. afet), aday ya da aday yakınlarının başına 

gelebilecek adli suç teşkil eden durumlar ile adayların sınav sırasında başlarına gelebilecek 

sakatlanma, yaralanma gibi sağlık sorunları sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve fiziksel 

zararlardan Üniversite sorumlu değildir. 

 



Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar: 

MADDE 11 –  (1) Adaylar sınav günü aşağıdaki evrakı yanlarında bulundurmalıdır: 

a) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport 

veya ehliyet, 

b) İnternet üzerinden özel yetenek sınavı başvurusu işleminin yapıldığına ilişkin çıktı, 

c) Sağlık raporu “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca 

Yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı sağlık raporunun aslı, 

ç) Milli Sporcular için Federasyonlardan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Milli 

Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı, 12.05.2011 

tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi 

Verilmesi Hakkında Yönetmek” e uygun olarak hazırlanmış A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesi), 

d) Sınav Giriş Kimlik Kartı. 

(2) Eksik belgesi olan adaylar sınava alınmaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Test ve Aşamalar: 

MADDE 12 – (1) Özel Yetenek Sınavında uygulanacak olan test ve aşamalar Sınav Üst Kurulu 

tarafından belirlenir ve hazırlanan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda detaylandırılır. 

(2) Sınav bitiminde adayların tüm verileri ve sınav kontrol listeleri ilan edilir, yirmi dört  (24) saat 

süreli itiraz için bekleme süresi verilir. 

Sınav Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar: 

MADDE 13 – (1) Adaylar sınav kurulunca belirlenen aday numarası ile sınava katılır. 

(2) Adaylar sınava spor giysisi ile katılır. 

(3) Adayların belirtilen sınav tarihleri arasında sınav yerinde hazır bulunmaları gerekir. 

(4) Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı 

olmadığı takdirde) o testi tekrarlama hakkı verilmez. 

(5) Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında aday veya yakını tarafından Sınav Kurullarına, 

görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri şekilde sportmenliğe aykırı 

davranılması, sınav ekipmanlarına zarar verilmesi ve sınav uygulama kurallarının ihlal edilmesi 

halinde adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan ihraç edilir. 

(6) Adayların, Sınav Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve 

yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. 

 

 

 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme: 

MADDE 14 – (1) Adayların Yerleştirme Puanları, ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtildiği şekilde 

hesaplanarak değerlendirilir. 

(2) Adayların Yerleştirme Puanlarının eşit olması halinde, öncelikle Özel Yetenek Sınav Testinde en 

iyi derece yapan adaya, eşitliğin bozulmaması durumunda TYT puanı en yüksek olan adaya, bu 

puanında eşit olması halinde Ortaöğretim başarı puanına (OBP) öncelik tanınır. 

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Yerleştirme: 

MADDE 15 – (1) Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre sıralanarak 

asil ve yedek adaylar belirlenir. 

(2) Sonuçlar Sınav Üst Kurulu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen 

tarihte Üniversite Rektörlüğü resmi internet sayfasında ilan edilir. 

(3) Yerleştirme Puanları başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve saatlerinde 

kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, Yerleştirme Puanları başarı sırasına 

göre kayıt hakkı kazanır.  

Sınav Sonuçlarına İtiraz: 

MADDE 16 – (1) Yapılan Özel Yetenek Testi istasyonlarındaki uygulamaya yönelik “teknik 

itirazlar”, adayın o istasyondaki haklarını bitişinden itibaren en geç bir (1) saat sonrasına kadar Sınav 

Üst Kurulu’na yazılı olarak yapılmış olması halinde işleme alınır.  

(2) Sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra 24 saat içerisinde Sınav Üst 

Kurulu’na yazılı olarak yapılır.  

(3) Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunur.  

(4) Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. 

(5) Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulaması Sınav Üst 

Kurulu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenir, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Kesin Kayıt İşlemleri: 

MADDE 17 – (1) Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 

yerleştirilen adayların kesin kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek adayların 

kayıtları Sınav Üst Kurulu kararı ile Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen tarihlerde Üniversite 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Üniversite merkez yerleşkesinde mesai saatleri içerisinde 

yapılır. 

(2) Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin/yedek kaydını yaptırmayan adayların 

mazeretleri kesinlikle kabul edilmez ve bu adaylar kesin/yedek kayıt haklarını kaybetmiş olur.  



(3) Adayların özel yetenek sınav başvurusunda ve sınav sırasında verdikleri evrak ve beyanları ile 

kesin kayıt sırasında verdikleri evrak ve beyanlar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların 

kesin kayıt hakları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılır.  

(4) Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanlar, yedek adaylara 

duyurulmak üzere Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ilan panosunda ve Üniversite 

Rektörlüğü resmi internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca posta veya benzeri bir yöntemle adreslere 

duyuru yapılmaz.  

(5) Asil ve yedek aday kayıtları ilan edilen kesin/yedek kayıt tarihlerinde bizzat öğrenci tarafından 

verilen belge ve beyanlar ile yapılır. 

(6) İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, yerine ikinci 

bir yedek belirlemesi yapılır. 

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belge ve Beyanlar: 

MADDE 18 – (1) Kesin kayıt için istenilen belgeler, Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı’ndan veya Üniversite Rektörlüğü resmi internet sayfasından ilan edilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller: 

MADDE 19 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası, 

Yükseköğretim Kurulu Kararları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği ile Senato Kararlarına göre işlem yapılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 20 – 02.06.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı Senato Kararının 22. Maddesi ile kabul edilen 

“Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı 

Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme  

Madde 21 – (1) Bu Yönerge Senatonun onay tarihinden sonra yürürlüğe girer.  

Madde 22 – (1) Bu Yönergeyi Rektör adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür. 

 

 


