
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI ÇERÇEVE YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Spor Bilimleri Fakültesine yönelik; adayların başvuru, 

değerlendirme, asil ve yedek aday öğrencilerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin 

kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. ve 45. 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

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

a) Dekanlık: Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını, 

b) Fakülte: Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

c) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ç) ÖYS: Özel Yetenek Sınavını, 

d) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu, 

e) Sınav itiraz komisyonu: Sınav üst komisyonu tarafından görevlendirilen, adayların 

yazılı olarak yapacakları itiraz başvurularını değerlendirecek olan üç öğretim elemanından 

oluşan komisyonu,  

f) Sınav üst komisyonu: Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim 

Kurulu Üyelerini, 

g) Sınav yürütme komisyonu: Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanının önerisi 

alınarak sınav üst komisyonu tarafından görevlendirilen ve üç öğretim elemanlarından oluşan 

komisyonu, 

ğ) YKS: ÖSYM’nin ilgili yılda yaptığı yükseköğretim kurumları sınavını, 

h) Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından 

yayınlanan ve yükseköğretim programları tercih işlemlerinin belirlenmesinde kullanılan 

kılavuzu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ön kayıt İşlemleri 

Kontenjanlar 

MADDE 5 - (1) Fakültenin lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları; 

a) Fakültenin önerisi ile Senato tarafından her yıl belirlenir ve kabul edilir. 

b) Engelli adaylar ve milli sporcular için, ilgili yılın Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda belirtildiği şekliyle kontenjan ayrılır. 

ÖYS aday kabul ve başvuru koşulları 

MADDE 6 – (1) ÖYS’ye kabul için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Lise ve dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya başvuruların bitiş 

tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak. 

b) Kayıt yaptıracağı eğitim öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek ve ilgili yılın 

YKS Kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı” 



bölümündeki programlara başvuru yapabilmeleri için kılavuzda belirtilen ilgili sınavda yeterli 

puanı almış olmak. 

c) Fakültede kontenjan açılması halinde, başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer 

adaylarla birlikte ÖYS’ye tabi tutulur. Kontenjanlara göre asil ve yedek olarak sıralanırlar. 

ç) ÖYS’ye kabul edilecek aday sayısını Senato belirler.  

d) Aday kabul işlemleri Senato tarafından kabul edilen ÖYS kılavuzu çerçevesinde 

yürütülür. 

Ön kayıt ve başvuru işlemleri 

MADDE 7 – (1) ÖYS başvuruları çevrimiçi olarak internet sitesi üzerinden yapılır. 

Kaydını tamamlayan öğrenciye sistem sınava giriş belgesi verir. İbraz edilen belgelerin 

doğruluğundan adayların kendileri sorumludur. Belgelerin hatalı olduğunun tespit edilmesi 

durumunda adayların başvuruları iptal edilir. 

(2) Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir: 

a) Aday başvuru formu, 

b) Bir adet vesikalık fotoğraf (kıyafet yönetmeliğine uygun, cepheden çekilmiş, 

güneş gözlüksüz, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), 

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı, 

ç) “Spor yapmaya sağlık açısından herhangi bir mahsur olmadığına dair” en az bir 

hekim imzalı sağlık raporu (aile hekimliğinden alınan sağlık raporları geçerlidir), 

d) 30.03.2012 öncesi orta öğretim kurumlarından mezun olanlar için lise diploması 

örneği, 

e) Engelli adaylar için ilgili yılın YKS kılavuzunda belirtilen ölçütlere uygun “engelli 

sağlık kurulu raporu”, 

f) Sınavın yapıldığı yıla ait YKS sonuç belgesi, 

g) Bir önceki yılın YKS puanını kullanmak isteyen adaylar için sınava gireceği yılın 

YKS başvuru belgesi. 

(3) Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların başvurusu 

kabul edilmez ve tespit edildiği anda sınavları iptal edilir. Sorumluluk tamamen adaylara 

aittir. 

(4) ÖYS tarihi, yeri ve şekli: Senato tarafından kabul edilen ÖYS kılavuzunda 

belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar 

Sınav üst komisyonunun görevleri 

MADDE 8 - (1) Sınav yürütme komisyonu ve itiraz komisyonunu belirler.  

(2) Sınav yürütme komisyonu tarafından hazırlanan ÖYS Kılavuzunu 

değerlendirerek Senatonun onayına sunar. Sınav üst komisyonu, zorunlu hallerde sınavın yeri, 

günü ve saatini değiştirme yetkisine sahiptir. 

Sınav yürütme komisyonunun görevleri 

MADDE 9 – (1) Sınav yürütme komisyonunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Sınav gözetmenlerini belirleme ve sınav komisyonlarını oluşturmak. 

b) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirlemek. 

c) Sınavlarla ilgili malzemeyi tespit etmek. 

ç) Sınav sonuçlarına ilişkin tutanağı sınav sonuçlarının ilan tarihinden önce 

Dekanlığa teslim etmek. 

d) Adaylara açılan çevrimiçi başvuru modülünün güncel verilere göre gözden 

geçirilip hazırlanmasını sağlamak ve güncel verilerin işlenmesini koordine etmek. 

e) Sınava girişi kabul edilen aday listesini ilan için Dekanlığa sunmak. 

f) ÖYS’nin başlangıcından itibaren sınavın tamamlanıp ilan edilmesine kadar görev 

yapmak ve sınavlarla ilgili tüm organizasyonu sevk ve idare etmek. 



g) Uygulama esasları ve sınav takvimini içeren ÖYS Kılavuzunu hazırlayarak sınav 

üst komisyonunun onayına sunar. 

ğ) Adayların ÖYS’sini yapmak. 

h) Ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak. 

Sınav itiraz komisyonunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Sınav üst komisyonu tarafından oluşturulan sınav itiraz 

komisyonu, adayların özel yetenek sınavına yönelik itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli 

raporların hazırlanması ile görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavın Uygulanması 

Özel yetenek sınavı uygulama ve değerlendirme esasları 

MADDE 11 – (1) ÖYS’nin içeriği Dekanlık tarafından geliştirilen testler ve 

parkurlar vasıtasıyla ölçülmesine yönelik olarak düzenlenir ve her yıl ÖYS kılavuzunda ilan 

edilir. 

(2) Başarılı bulunan adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece 

birine yerleştirilirler. Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde YKS puanı yüksek olana öncelik 

tanınır.  

Sınav sonuçlarının duyurulması 

MADDE 12 – (1) ÖYS sonuçları sınav bitiminden sonra Fakülte internet sayfasında 

yayımlanarak duyurulur. Yasal itiraz süresinin sonunda kesinleşmiş liste en yüksek puandan 

en düşük puana doğru sıralanarak asil adaylar belirlenir. 

(2) Adayların başvurularında tercih durumuna göre puan üstünlüğü esas alınarak 

başvuranlar arasında yerleştirmeler yapılır. Geçici ve kesin kayıtlar sırasında kaydını 

yaptırmayan adaylardan boşalacak kontenjanlar puan yüksekliği esasına göre yukarıdan 

aşağıya doğru sıralama yapılarak yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kesin kayıt işlemleri ve itirazlar 

Kesin kayıt işlemleri 

MADDE 13 – (1) Asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları Fakülte öğrenci 

işleri bürosunda yapılır. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi 

içinde istenen evraklar ile Fakülte öğrenci işleri bürosuna bizzat gelmek suretiyle kayıtlarını 

yaptırırlar. Posta ile kesin kayıt yapılmaz. Kontenjan dolmadığı takdirde, süresi içinde dilekçe 

ile başvurularına istinaden yedek listeden başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere adaylar arasından kontenjan açığı tamamlanır. Yedek adaylar için iki 

gün ek kayıt süresi verilir.  

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde, kayıt süresi içinde çeşitli mücbir sebepler 

nedeniyle kayda şahsen başvurulamadığı durumlarda adaylar, noter onaylı vekâlet yoluyla 

kayıt yaptırabilirler. Yasal süreler içinde vekâletle de başvuru yapmayan adayların kaydı 

yapılmaz. 

(3) Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden sağlık heyeti raporu istenir. 

İtirazlar 

MADDE 14 - (1) ÖYS’nin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilafların çözümünde 

sınav üst komisyonu yetkilidir. 

(2) Sınavlarda uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın ilgili spor dalı sınavının 

bitişinden itibaren en geç iki saat sonrasına kadar yapılmış olması halinde işleme alınır. 

Sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra en geç yirmidört saat 

içinde yapılmalıdır. 

(3) İşleme alınan itirazlar sınav itiraz komisyonu tarafından değerlendirilir. 

(4) Karar yazılı olarak itiraz sahibine bildirilmek üzere Dekanlığa teslim edilir. 

 



ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) ÖYS’nin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilafın çözümünde sınav 

üst komisyonu yetkilidir. 

(2) Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Yükseköğretim Kurulu Kararları, Bingöl Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile Senato Kararlarına göre işlem yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür. 


