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ÖNSÖZ 
 

 

 

 

İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi 

örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve 

fiziksel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden Eğitimi, insanın 

sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük bir rol 

oynar. Kısaca beden eğitimi, bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini 

geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre 

değiştirilebilen esnek kurallı oyuna, jimnastiğe, spora dönül alıştırma ve çalışmaların tümünü 

kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir. Beden eğitimi, bireyin, büyüme gelişme davranışlarını 

sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır.  

 

Günümüzde beden eğitimi ve spor faaliyetlerine verilen önem, gelişmiş toplum 

olmanın, modern ve çağdaş yaşamın önemli göstergelerinden biri olduğu tüm dünyanın kabul 

ettiği bir gerçektir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam 

vücutta bulunur!” sözü, sporun önemini, insana ve topluma katacağı değerleri en güzel 

vurgusuyla özetlemektedir. Ülkemizde spora verilen önemin her geçen gün arttığını görmek, 

spor alanında akademik eğitim veren kurumların değerini de aynı ölçüde yükseltmektedir. 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi her alandaki gelişimini beden eğitimi ve spor 

alanında sürdürmekte ve akademik eğitimini, güçlü ve dinamik yapısıyla sürdürürken 

toplumsal hizmetler açısından geleceğe sağlıklı bir toplum hazırlama bilinciyle yoluna devam 

etmektedir.  

 

Bu yıl itibari ile yeni bölümlerimizle geleceğe güvenle ve bilgi dolu bir şekilde 

hazırlayacağımız meslektaşlarımızı seçmek için 2022-2023 Akademik Yılında Özel Yetenek 

Sınavı ile yeni öğrencilerimizi alacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Özel Yetenek Sınavı 

uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, uygulanacak olan sınav sistemi hakkında bilgi 

sahibi olmanız açısından büyük önem taşıyor.  

 

Yüksekokul olarak bugüne dek itina ile yapmış olduğumuz sınavlarda sizler için insan 

etkisine imkân vermeyen elektronik sistemlerin ölçüm yaptığı, zaman ve sayısal değerlere 

dayalı ölçme sistemleri ile en hassas ve objektif değerlendirmenin yapıldığı bir sınav süreci 

hazırladık. Tüm ayrıntıları ile sizi yönlendirecek olan bu Sınav Kılavuzunu dikkatlice okuyup 

incelemenizi öneriyoruz.  

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen tüm adaylara Özel 

Yetenek Sınavında başarılar dilerim. 

 

 

 

 

       Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ  

                                                                                                 Yüksekokul Müdürü 
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 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

(BESYO), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programları 

2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler “Özel 

Yetenek Sınavı Yönergesi” ve bu kılavuz hükümleri doğrultusunda Sınav Üst Kurulu 

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu) tarafından hazırlanan “Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzu” kapsamında yürütülür. Söz konusu yönerge ve kılavuz Özel Yetenek 

Sınavının ön hazırlığının yapılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 

sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. 

Özel Yetenek Sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, 

programlarımızda sürdürülen eğitim-öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteleri 

içeren derslerden oluşmaktadır. Bu nedenle sınava başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse 

eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun 

kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmanız, her şeyden önce 

bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle sınavın tüm 

aşamalarında rehber olacak bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. 

 

 

 2022 – 2023 Akademik Yılı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi 

Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile toplam 80 (seksen) öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek 

Sınavı ile öğrenci alan programlara göre kontenjanların dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Programlara Özgü Kontenjanlar 

Programlar 

Genel 

Kontenjan 

Millilik 

Kontenjanı 

Engelli 

Aday 

Kontenjanı 

Şehit ve 

Gazi 

Yakınları 

Kontenjanı 

Toplam 

Kontenjan 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 
12 21 2 3 - - 1 1 40 

Antrenörlük Eğitimi 11 20 2 3 1 1 1 1 40 

Toplam 23 41 4 6 1 1 2 2 
80 

GENEL TOPLAM 64 10 2 4 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüm Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı 

Uygulama Esasları 

A. Öğrenci Kontenjanları 
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Tablo 1 Hakkında Önemli Notlar/Açıklamalar 

 Sınav Üst Kurulu kararı ile her program kendi içerisinde olmak kaydıyla Genel Kontenjan 

dahilindeki kadın veya erkek öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması halinde ayrılan 

kontenjan içinde Yerleştirme Puanı (YP) sıralamasına göre cinsiyetler arası aktarım 

yapılarak bu kontenjanlar doldurulacaktır. 

 Genel Kontenjan dışındaki başarılı Özel Kontenjanlara başvuran Milli Sporcular, Engelli 

Adaylar ile Şehit ve Gazi Yakınlarını desteklemek ve uluslararası arenada söz sahibi 

konuma gelmelerine yardımcı olmak adına; 
• Başvuran genel kontenjan dışındaki Milli Sporcular, Engelli Adaylar ile Şehit ve Gazi 

Yakınları kadın veya erkek adayların kendi kontenjanı dâhilinde Yerleştirme Puanlarına 

(YP) göre sıralanarak öncelikle kendi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecektir. 

• Kadın veya erkek Milli Sporcular, Engelli Adaylar ile Şehit ve Gazi Yakınları kontenjanına 

kontenjan üstü/altı başvuru olması ve/veya yerleştirme işlemleri esnasında adayların genel 

listeye aktarım veya adayların kendi içerisindeki cinsiyetler arası aktarımı Sınav Üst Kurulun 

yetkisinde olup aktarım yapmak Sınav Üst Kurulun kararı ile olacaktır. 

 Milli Sporcular ile Şehit ve Gazi Yakınları Antrenörlük Eğitimi programı başvurularında 

kendi özel kontenjanına başvurabileceği gibi genel kontenjana da başvurabileceklerdir. 

Ancak bu adaylar kontenjanlardan sadece bir tanesine başvurmayı tercih edeceklerdir.   

 

 

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ilişkin önemli tarihler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Önemli Tarihler 

Tarih Açıklama Yer 

08 – 21 Ağustos 2022* 
Tüm Adaylar için Çevrimiçi 

(Online) Başvuru 
Özel Yetenek Sınavı Çevrimiçi Sistemi 

22 Ağustos 2022 
Başvuru Listelerinin İlanı 
(Sınav Giriş Gün/Saat vb. İlanı) 

(17:30’dan sonra) 

ZBEÜ Rektörlüğü resmi internet 

sayfası (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya 

ZBEÜ BESYO internet sayfası 

(https://besyo.beun.edu.tr/) 

24 - 28 Ağustos 2022** 
Özel Yetenek Sınavı 

Uygulama Sınavı ve Evrak 

Teslimi 

“Özel Yetenek Test Parkuru” 

ZBEÜ Farabi Kampüsü 

(Merkez Yerleşke) Spor Salonu 

27 Ağustos 2022 
Engelli Adayların Özel 

Yetenek Sınavı Uygulama 

Sınavı ve Evrak Teslimi 

“El Kavrama Kuvvet Testi” 

ZBEÜ Farabi Kampüsü 

(Merkez Yerleşke) Spor Salonu 

29 Ağustos - 4 Eylül 2022 
Beyan Edilen Bilgi ve 

Belgelerin İncelenmesi  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

05 Eylül 2022 
Sınav Sonuçlarının İlanı 
(17:30’dan sonra) 

ZBEÜ Rektörlüğü resmi internet 

sayfası (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya 

ZBEÜ BESYO internet sayfası 

(https://besyo.beun.edu.tr/) 

12-13 Eylül 2022 
Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihleri 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

*Adaylar Sporcu/Spor Özgeçmişleri olsun veya olmasın her 2 programa da başvuru/tercih yapabilecektir 

(Kılavuzun 3. Bölüm, “D” başlığı, Kesin Kayıt İşlemleri” 5. maddeyi okuyunuz.) 

** Sınav Üst Kurulu başvuran aday sayısı ile günlük sınav uygulama süresi birlikte dikkate alınarak sınav 

tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

B. Önemli Tarihler 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek başvuru koşulları aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Vatandaşı olmak. 

2. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvuru yapmış olmak. (Detaylı bilgi; 2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 3.10. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 3.10.1. 

“Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?” başlığı altında, 29.-30. sayfalar da yer almaktadır, 

(https://www.osym.gov.tr/TR,22587/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html) 

3. En az aşağıdaki TYT Puanlarına ya da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 

Y-TYT başarı sırasına sahip olmak. 

Tablo 3. Programlara Başvuruda Gerekli TYT Puanları 

Programlar 
Genel 

Adaylar 

Milli 

Sporcular 

Engelli 

Adaylar 

Şehit ve 

Gazi 

Yakınları 

Spor 

Lisesi 

Mezunları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 
(Y-TYT Başarı Sırası) 

İlk 800.000 başarı sıralamasında olmak. 
(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) 

Antrenörlük Eğitimi 
(TYT Puanı) 

160 puan 

ve üzeri 

150 puan 

ve üzeri 

100 puan 

ve üzeri 

150 puan 

ve üzeri 

150 puan 

ve üzeri 

 

4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık 

problemi ve engeli bulunmamak (Engelli kontenjanına başvuran adaylar hariç). 

5. Engelli Aday Kontenjanına başvuracak adayların için detaylı bilgiler Ek-3’de yer 

almaktadır.   

6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkarılmamış olmak. 

Not: Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 

kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama 

işlemleri 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara 

göre yapılacaktır. 

 

 

1. Özel Yetenek Sınav başvuruları aday tarafından internet üzerinden (online), 08-21 Ağustos 

2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet 

sayfasında (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun internet sayfasında (https://besyo.beun.edu.tr/) yer alan 

adresten yapılacaktır. Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda 

çıktısını aldıkları, kendilerine ait başvuru formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri 

sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edeceklerdir. 

C. Başvuru Koşulları 

D. Başvuru ve Ön Kayıt 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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2. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adaylardan otomasyon üzerinden başvuru 

yapılırken Sporcu/Spor Özgeçmiş bilgilerini beyan etmesi istenecek olup söz konusu 

özgeçmiş beyan belgelerinin sisteme yüklenmesi istenmeyecektir. Ancak adayın beyan etmiş 

olduğu bilgilerin belgelerini (aslını/orijinallerini veya aslı gibidir onaylı kopyalarını) sınava 

gireceği gün ve saat diliminde giriş masasına elden teslim etmeleri zorunludur. 
(Yüksekokulumuza posta ya da kargo ile Sporcu/Spor özgeçmiş belgeleri gönderilmeyecek ve 

değerlendirmeye alınmayacaktır.) 
 

3. Adaylar, http://w3.beun.edu.tr/ ve/veya https://besyo.beun.edu.tr/ internet adresinden 

yapacakları online başvuru sırasında,  sistem üzerindeki randevu takviminden sınava 

girecekleri tarih ve saati kendileri belirleyeceklerdir.  

4.  Adayların Özel Yetenek Sınav Başvurusu yapabilmesi için herhangi bir isim adı altında 

(sınav ücreti, deneme parkur ücreti vb.) ücret alınmayacaktır. 

 

 

1. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 

pasaportun aslı (Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk 

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları 

bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü Geçici Kimlik 

Belgesinin aslı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, 

adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası 

bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla 

tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan Nüfus Cüzdanları (T.C. 

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) ile geçerlilik süresi 

bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir). 

2. Özel Yetenek Sınavı internet üzerindeki (online) başvuru formunun doldurduktan sonra 

alınmış ve imzalanmış çıktısı, 

3. Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması yeterlidir. Tam 

teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Adayların sınava girmeden getirmiş olduğu raporda “spor sınavlarına; -“spor 

dalı”, “spor sınavı”, “fiziki etkinlik”, “yetenek sınavı”, “spor müsabakası”, “atletizm”, “spor yarışması”- 

(ifadelerinden biri) girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur ” ifadesini içeren bir sağlık raporunu 

getirmeleri zorunludur. Raporda doktorun ismi, diploma numarası ve imzası mutlaka yer almalıdır). (Sınav giriş 

esnasında sağlık raporunun aslı olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.) 

4. Milli Sporcular için ilgili federasyonlardan, Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınmış 

Milli Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı 

imzalı, 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan 

“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış A, B, C 

sınıfı Milli Sporcu Belgesi),  

a. Milli kontenjanından başvuran Milli Sporcuların ilgili spor dalından sınav tarihi itibari 

ile son beş yıl içerisinde en az bir kez milli olma şartı ile ilgili federasyondan alacakları 

yıl bazında milli olma sayısını ve varsa milli başarılarını da (yarışmalarda derece) içeren 

Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı fotokopisi (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu 

adayların millilik belgeleri geçerli değildir). 

E. Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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b. Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; 

Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceden birini almış olmaları gerekmektedir ve en az 

6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli sayılacaktır. 

Sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim 

edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç ülkenin katılımı ile gerçekleştiği 

açık bir şekilde yazmak zorundadır. 

5. Antrenörlük programına başvuracak adayların Ek-2’de belirtilen Resmi 

makamlar/kurumlar tarafından onaylanmış özgeçmiş belgeleri, 

6. Engelli adayların bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu 

raporu”, 

7. Şehit ve Gazi yakınlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüklerinden temin edecekleri “Hak Sahiplik Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli 

fotokopisi, 

8. 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde söz konusu ortaöğretim 

kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanlarının 

hesaplanmasında kullanılmak üzere ortaöğretim programına kayıt ve/veya mezun olduğu 

tarihleri gösteren diplomalarını veya noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından 

onaylı nüshasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yerleştirme puanı 

hesaplanmasında aday diğer alanlara yapılan hesaplama işlemine tabi tutulacak, sınav giriş 

günü söz konusu belgeyi ibraz etmeyen aday daha sonrasında yerleştirme puanı “YP” ve 

sıralamayı etkileyeceğinden herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

  “Sınav Giriş Kimlik Kartı” sınava giriş saati öncesinde, görevliler tarafından 

hazırlanarak adaylara verilecektir. 

 Eksik belgesi olan adaylar sınava giremeyeceklerdir. İstenilen tüm belgeler sınav 

günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edilecektir. 

 

 

1. Özel Yetenek Sınavı ve değerlendirmeleri Sınav Üst Kurulu tarafından yürütülecektir. 

2. Sınavlarda, Sınav Üst Kurulu kararınca gerekli görülmesi durumunda, doping kontrolü 

yapılabilecektir.  

3. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgiler, T.C. Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri 

oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda, ÖSYM’nin veri 

kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan 

veri hatalarından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

4. Ön kayıt, Özel Yetenek Sınavı ve Kesin Kayıtlar süresince ortaya çıkabilecek olağanüstü 

durum (yangın, sel, pandemi vb. afet) ve mücbir sebepler ile aday ya da aday yakınlarının 

F. Genel Açıklamalar 
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başına gelebilecek adli suç teşkil eden durumlar ve adayların sınav sırasında başlarına 

gelebilecek sakatlanma, yaralanma gibi sağlık sorunları sonucu ortaya çıkabilecek maddi, 

manevi ve fiziksel zararlardan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlu değildir. 

5. Beyan edilen bilgilerden ve teslim edilen evraklardan aday sorumlu olacaktır. Aday, 

sisteme dijital olarak beyan ettiği bilgilerin ve teslim ettikleri belgelerin doğruluğunu taahhüt 

eder. Bu beyanlarda ve belgelerde herhangi bir eksiklik, gerçeğe aykırı ve yanlış beyan olması 

durumunda; sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve başvurusunun geçersiz sayılacağı 

hususunu kabul ettiğine dair beyanı çevrimiçi olarak onaylamak zorundadır. Gerekli görülen 

durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri başlatma hakkı 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine aittir.  

6. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar haricinde kimse alınmayacaktır. Ancak sınavlar 

canlı olarak belirlenen farklı bir alanda (konferans salonu vb) izlenebilecektir. 

7. İnternet üzerinden (online) kayıt yaptıran adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki 

hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır. 

8. Sınav Üst Kurulu, “Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik olarak gerekli görülen 

tüm kararları almaya ve uygulamaya” ve ayrıca “kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında 

doğabilecek sınavla ilgili itilaflı konularda karar almaya ve uygulamaya” tam yetkili olacaktır. 

9. Sınavda kullanılan araç, gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde Sınav Üst 

Kurulu kararı ile sınav ertelenebilecektir. Ayrıca başvuru yoğunluğuna göre sınav günlerinde 

sınırlı sayıda aday kabul edileceğinden sınav tarihleri uzatılabilecektir. Adayların, Sınav Üst 

Kurulunun sınav başlamadan önce ve/veya sınav esnasında internet üzerinden ve sınav 

mahallinden sınav ile ilgili belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları 

zorunludur. Adaylar, internet üzerinden ve sınav mahallinden yapılan anlık ilan, duyuru ve 

anonsları takip etmekle yükümlü olup, yapılabilecek değişikliklere itiraz edemeyeceklerdir 

(tarih, saat, yer, sınav şekli vb.). 

10. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili yapılacak olan tüm bilgilendirme ve/veya duyurular 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında 

(http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu resmi internet sayfasında (https://besyo.beun.edu.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca 

başvuru esnasında beyan edilen cep telefon numaralarına SMS ile anlık bilgiler 

gönderilebileceğinden adayların başvuru esnasında, sürekli kullandıkları güncel cep telefon 

numaralarını beyan etmeleri gerekmektedir. 

11. Özel Yetenek Testi esnasında elektronik test ölçüm araçları (fotoselli kronometre vb.) 

kullanılacak ve dereceler anında görülecektir. Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında 

yapılacak ve sınav sonuçları adayların en yüksek/düşük Yerleştirme Puanına (YP) göre 

sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilecektir. 

 

 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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Özel Yetenek Test Parkuru;  

 Bu teste (Özel Yetenek Test Parkuru) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Programları genel ve özel kontenjana başvuran (Engelli Adaylar hariç) 

tüm adaylar katılmak zorundadır.  

1. Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi temel 

motor becerilerin ve hızlı-doğru karar verme yeteneğini birbirini takip eden kesintisiz  

7 (yedi) istasyon içerisinde ölçmeyi amaçlayan, tek aşamalı olarak zamana karşı yarışılan 

“Özel Yetenek Test Parkuru” olarak yapılacaktır (Şekil 1). (Özel Yetenek Test Parkuru 

detayları Ek-1’de sunulmuştur). 

2. Özel Yetenek Test Parkurunda adaylar, parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele 

etmelidirler. Aksi durumda hareket edenlerin ve kasıtlı olarak süreye matuf yavaşlatma ve 

uzatmaya yönelik davranışlarda bulunan adayların Sınav Üst Kurulunun yapacağı inceleme 

neticesinde o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır.   

3. Özel Yetenek Sınavı Antrenörlük Eğitimi Programı için; “Özel Yetenek Test Parkuru” 

ve "Sporcu/Spor Özgeçmiş" değerlendirmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Sporcu/Spor Özgeçmiş belgeleri hakkındaki bilgiler Ek-2’de yer almaktadır. 

4. Özel Yetenek Sınavı Antrenörlük Eğitimi Programı Engelli Adaylar için; “El Kavrama 

Kuvveti Testi” ve "Sporcu/Spor Özgeçmiş" değerlendirmesi olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Engelli Sporcu/Spor Özgeçmiş belgeleri hakkındaki bilgiler Ek-3’de yer 

almaktadır. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Tüm Adaylar İçin (Engelli Adaylar Hariç) Özel Yetenek Sınavı 

Uygulama Aşamaları 

A. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler 
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Şekil 1. Özel Yetenek Testi, Test Parkuru 

 

 

 

1. Adayların sınav giriş aday numarası Sınav Kurulunca sınavdan önce belirlenecektir. Her 

aday, sınavın bütün aşamalarına kendisine verilen numara ile katılmak zorundadır. Aksi 

durumda aday sınavdan diskalifiye edilir. 

2. Adaylar, http://w3.beun.edu.tr/ ve/veya https://besyo.beun.edu.tr/ internet adresinden 

yapacakları çevrimiçi (online) başvuru sırasında, sistem üzerindeki randevu takviminden 

sınava girecekleri tarih ve saati kendileri belirleyeceklerdir. Adaylar kendi belirledikleri sınav 

saat aralığında, sınava alınacaklardır. Adayların ilan edilen sınav gününde, kendi almış olduğu 

randevu saat diliminden en az yarım saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Adaylar sınav merkezinde yapılacak anons sırasına göre sınava alınacaklardır. 

3. Özel Yetenek Test Parkuruna randevu sistemi ile ve kendi saat dilimleri içerisinde soyadı 

sırasına göre sıralanan adaylardan başlanarak salona çağırılan adaylar, kimlik kontrolleri 

yapılarak sınava alınacaktır.  

4. Sınav başlangıcından önce adayların fotoğrafları çekilerek ön kayıtta beyan etmiş oldukları 

bilgiler doğrultusunda “Sınav Giriş Kimlik Kartı” oluşturulacaktır. Sınav öncesi kimlik 

kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince Sınav Giriş Kimlik Kartları ile birlikte Nüfus 

Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun 

aslını (Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk 

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları 

bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 

B. Özel Yetenek Testine İlişkin Genel Açıklamalar 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü Geçici Kimlik 

Belgesinin aslı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, 

adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası 

bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla 

tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan Nüfus Cüzdanları (T.C. 

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) ile geçerlilik süresi 

bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.) da yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

5. Adayların sınava uygun spor kıyafetleri ile katılmaları zorunludur (Aksesuarlar “saat, küpe, 

kolye, halhal vb.” ile katılmak adayın sınav derecesini etkileyeceğinden takılmaması önerilir). 

6. Her ne sebeple olursa olsun, kendi aday numarasının içinde bulunduğu grupta; soyadı 

sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav yerinde bulunmayan, 

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 dâhil) herhangi bir hak talep edemez, ayrıca sınava 

alınmaz. 

7. Aday, istasyonları hatasız ve eksiksiz tamamlamakla yükümlüdür. Adayın istasyonları 

hatalı veya eksik tamamlaması durumunda, hakem uyarmakla yükümlü değildir. Ancak 

adayın herhangi bir istasyonda hata yapması sonucu görevli hakem, hata uyarısında 

bulunabilir. Bu uyarıyı dikkate almadan parkura devam eden ve/veya hatalı veya eksik 

tamamlama durumu sınav sonrasında tespit edilen adayın kullandığı hakkı geçersiz 

sayılacaktır. 

8. Özel Yetenek Test parkuru içerisinde; istasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve görevli 

hakem uyarılarını dikkate almayan, bitirişte kendi yaptığı hatalı hareketten dolayı zamanı 

durduramayan adayın o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9. Özel Yetenek Test parkurunu tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir 

arızaya bağlı olmadığı takdirde) o test hakkını tekrarlama hakkı verilmeyecektir. 

10. Özel Yetenek Test parkurunda adaylara 2 (iki) hak verilecek, kendinden kaynaklanan 

herhangi bir hatadan dolayı aday başka bir hak talep edemeyecek ve en iyi derecesi 

değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kendinden kaynaklanmayan teknik nedenlerden (Sınav Üst 

Kurulunun kabul edeceği mazeret veya aletlerin bozulması, elektriklerin kesilmesi, test skoru elde 

edilememesi, teknik izlemeden sonra tespit edilen hatalar; örneğin, hakem hatası vb.) kaynaklanacak 

herhangi bir hatada, Sınav Üst Kurulunun kararıyla adaya aynı gün içerisinde kullanmak 

üzere, dinlenme süresi dikkate alınarak, bir hak daha verilecektir.  

11. Adaylar, Yerleştirme Puanını (YP) elde edilebilmek için koordinasyon parkurunda 

kendilerine verilen 2 (iki) haktan en az birini kullanmak zorundadır.  

12. Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre (süreölçer) sisteminin aday 

tarafından durdurulması gerekmektedir. Bitiş kapısında yer alan elektronik süreölçer 

cihazından koşarak ve/veya uygun pozisyonda vücudunun tamamının bitişteki fotosel 

cihazının görüş açısından geçilmesi halinde elektronik kronometrenin durmasında sorun 

yaşanmayacaktır. Ancak, adayların bitiş kapısında bulunan fotosel cihazının görüş noktasının 

(iki kapı arasından) üstünden atlayarak, altından eğilerek ya da kendilerini atarak geçmeye 

çalışmaları halinde elektronik kronometre durmayacak ve elektronik süreölçer çalışmaya 

devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur, hakkını kullanmış sayılır ve 

test zamanı kayıt edilmez. Ancak adaydan kaynaklanmayan teknik nedenlerden ötürü 
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elektronik kronometrenin durmaması halinde Sınav Kurulunca kamera kayıtları incelenerek 

hatanın sebebi tespit edilecek, gerekirse test skoru/derecesi kamera kayıtlarına göre 

belirlenecek ve geçerli sayılacaktır. 

13. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında kendisi veya yakını tarafından sportmenliğe 

aykırı davranışlarda bulunulduğu; Sınav Kurullarına, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya 

fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar sergilediği, sınav ekipmanlarına zarar verdiği ve 

sınavın genel uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar Sınav Üst Kurulu kararı ile 

sınavdan ihraç edilecektir. 

14. Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece 

ilk müdahale yapılacaktır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav 

sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumlu olacaktır (Bu 

nedenle sınav günü bir yakınının adaya refakat etmesi ve adayın sağlık güvencesi yaptırmış olması 

önerilir). 

 

 

 

 2022 – 2023 Akademik Yılı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi 

Programlarına alınacak öğrencilerin yerleştirmeye esas olan puanlarının hesaplanmasında 

“2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu ile 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda” nda belirtilen 

formül ve talimatlar uygulanacaktır. 

 Genel ve özel kontenjanlara (Milli Sporcular, Engelli Adaylar ile Şehit ve Gazi 

Yakınları) başvuran adayların tüm değerlendirme işlemleri kendi kontenjanları içerisinde 

yapılacaktır. 

Tanımlar: 

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış olduğu 

özel yetenek sınavında, adayın aldığı spor uygulamaları puanı/derecesi. 

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ÖSYM'nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları 

açıklandıktan sonra edinebilecek puanı 

TYT-P 2022 Yılı TYT Puanı 

YP (Yerleştirme Puanı)  YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanarak elde 

edilen kesin kayıt için sıralama puanı 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme İşlemleri 
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1. Yapılan Özel Yetenek Sınavı sonrasında; 

 Özel Yetenek Test Parkuruna o yıl içerisinde başvuran ve giren adayların Özel 

Yetenek Test Puanı/Derecesi dağılımının (ÖYSP) “ortalaması” belirlenecek olup (aşağıda 

belirtilmiştir), belirlenen ortalama puanı/derece ve üzerindeki adayların puanı/derecesi 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu ile 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan formüller 

kullanılarak bilgisayar ortamında Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır. Özel Yetenek 

Sınav Puanı/Derecesi dağılım ortalaması altında kalan adayların puanları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. (Her iki program içinde Sınav Üst Kurulu kararı ile ilgili 

program için sınava katılan aday sayısı göz önüne alınarak ortalama alınmayabilir.) 

                         ÖYSP’lerin Toplamı 

Ortalama  = 

            Aday Sayısı 

 

2. Özel Yetenek Testi Puanı Değerlendirmesi  

 Özel Yetenek Sınavı değerlendirmelerinde “2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilen genel kurallar 

uygulanacaktır. 

3. Spor Özgeçmişi Değerlendirme Sistemi; 

 Antrenörlük Eğitimi Programı Sporcu/Spor Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirilmesi 

Ek-2’de yer alan Sporcu/Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tabloları ve kriterler çerçevesinde 

yapılacaktır. Aday, Ek-2’de yer alan Sporcu/Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosundan, 

sadece en yüksek kategoriden tek bir puan alabilir. 
Not: Tablo üzerindeki Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları dışında ortaya çıkabilecek, 

öngörülememiş ve/veya istisnai durumlarda, değerlendirme ve karar verme yetkisi, Sınav Üst 

Kurulu’na aittir. 

4. Adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP); 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için; 

Özel Yetenek Test Parkuru puanının/derecesinin %100, 

 Antrenörlük Eğitimi Programı için (Engelli Adaylar hariç); 

Özel Yetenek Test Parkuru puanının/derecesinin %40’ı 

Sporcu/Spor Özgeçmiş puanının %60’ı  

toplanarak Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacaktır. 

 Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Engelli Adayların değerlendirmesinde ise; 

 El Kavrama Kuvvet Testi puanın %10’u 

 Sporcu/Spor Özgeçmiş puanının %90’ı hesaplamaya dahil edilerek Özel Yetenek 

Sınav Puanı (ÖYSP) elde edilecek aynı zamanda bu puan 2022-YKS Kılavuzunda belirtildiği 

üzere (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) Yerleştirme Puanı (YP) puanı olarak kabul 

edilecektir. 

A. Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması 
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Tablo 4. Programların Özel Yetenek Sınav Puanı Hesaplama Orantısal Dağılımı 

Programlar 

Özel Yetenek 

Test Parkuru 

Puanı 

Sporcu/Spor 

Özgeçmiş 

Puanı 

El Kavrama 

Kuvvet Testi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği %100 - - 

Antrenörlük Eğitimi %40 %60 - 

Antrenörlük Eğitimi “Engelli Adaylar” - %90 % 10 

* ÖSYM tarafından verilen formül (Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması) öncesi orantısal dağılım 

ağırlığıdır. 

 

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için, aşağıdaki 3 (üç) puan türü ÖSYM 

tarafından belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  

a) ÖYSP Sınav Puanı (ÖYSP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 

1. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

 a) Aday aynı alandan (spor alan/kol/bölüm) geliyorsa; (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir 

mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra 

kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır) 

  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )  

 b) Aday diğer alandan (alan/kol/bölüm) geliyorsa;  

  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 X TYT-P)  

NOT: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre güncellenecektir. 

2. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde, öncelikle Özel Yetenek Test 

Parkurunda en iyi derece yapan adaya, eşitliğin bozulmaması durumunda TYT puanı en 

yüksek olan adaya, bu puanında eşit olması halinde Ortaöğretim başarı puanına (OBP) 

öncelik tanınacaktır. 

3. 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen 

veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 

katsayıları yarıya düşürülecektir.  

4. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

B. Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması 
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5. 2022-YKS Kılavuzunda belirtildiği gibi Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla 

öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 

800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının 

başarı sırası dikkate alınır.) 

6. Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 

sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) 

özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-TYT’de en düşük 

800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate 

alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 

 

 

1. Yapılan Özel Yetenek Test Parkuru istasyonlarındaki uygulamaya yönelik “itirazlar”, 

adayın o istasyondaki denemesinin bitişinden itibaren en geç 1 (bir) saat sonrasına kadar 

Sınav Üst Kuruluna yazılı olarak yapılmış olması halinde işleme alınır.  

2. İlan edilen sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra 24 saat 

içerisinde Sınav Üst Kuruluna yazılı olarak yapılmalıdır.  

3. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler.  

4. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulaması 

Sınav Üst Kurulu tarafından incelenerek itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir.  

 

 

1. 2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıtları ve 

boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek adayların kayıtları ilan edilen/edilecek 

tarihlerde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.  

2. Yerleştirme Puanları (YP) başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar, kesin kayıt 

tarihlerinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, 

Yerleştirme Puanları (YP) başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanacaklardır.  

3. Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin/yedek kaydını yaptırmayan adayların 

mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin/yedek kayıt haklarını kaybetmiş 

olacaklardır.  

C. Sınav Sonucu ve Puanlarına İtiraz 

D. Kesin Kayıt İşlemleri 
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4. Adayların ön kayıt ve sınav sırasında verdikleri evraklar ve beyanları ile kesin kayıt 

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

kayıt hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.  

5. Tercihlerle ilgili olarak; Yaptıkları tercih sıralamasına göre bir programa asil listeden 

yerleştirilen adaylar, diğer programlar için puanları yeterli olsa dahi asil ve yedek listelerde 

yer alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında kalan yedek adaylar için geçerli değildir. 

6. Asıl adayların kayıtları sona erdiğinde, boş kalan kontenjanlar yedek adaylara duyurulmak 

üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında 

(http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu resmi internet sitesinde (https://besyo.beun.edu.tr/) ilan edilecek, ayrıca posta 

veya benzeri bir yöntemle adreslere duyuru yapılmayacaktır.  

7. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, yerine 

ikinci bir yedek belirlemesi yapılacaktır. 

8. Asil ve yedek aday kayıtları ilan edilen kesin/yedek kayıt tarihlerinde bizzat öğrenci 

tarafından verilecek belge ve beyanlar ile yapılacaktır. 

9. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrak ve beyanları, kesin kayıt 

işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan vb. 

durumlarını tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılacak, kayıtları 

yapılmayacak, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilecek ve haklarında suç 

duyurusunda bulunulacaktır. Başarı sıralamasındaki ilk aday kazanmış sayılacaktır. 

10. Antrenörlük Eğitimi Programına girecek olan adaylar uzmanlık dalı eğitimine 3. sınıf 

itibari ile başlar. Ancak Yüksekokulun imkanları (tesis, öğretim elemanı vb) dikkate alınarak 

adaylar Antrenörlük Eğitimi Programına öncelikle başvuru yaptıkları ve lisanslı oldukları 

branştan uzmanlık almalıdır. Adaylar 3. sınıf itibari ile uzmanlık branşlarının açılmaması 

durumunda yüksekokul bünyesinde açılan branşlardan uzmanlık dalı seçer ve mezuniyetini bu 

branştan tamamlarlar. 

 

UYARI: Değerli adaylar, tercih ettiğiniz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ve 

Antrenörlük Eğitimi Programı, eğitim öğretim sürecinde, teorik derslerle birlikte bedensel ve ruhsal 

sağlık gerektiren uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Bu derslerden başarılı olabilmeniz ve Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi lisans programından mezun olabilmeniz için 

beden ve ruh sağlığınız yerinde olmalıdır. Bu nedenle tam teşekkülü bir hastaneden almış olduğunuz 

Sağlık Kurulu Raporu programımıza devam edebilmeniz için yeterli olmayabilir. Mağdur olmamanız 

için bu hususa dikkat etmeniz önemle rica olunur. 

 

 

 Kesin kayıt için istenilen belgeler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü resmi 

internet sayfasından (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sayfasından (https://besyo.beun.edu.tr/) 

öğrenilecektir. 

 

E. Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler ve Beyanlar 

http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
http://w3.beun.edu.tr/
https://besyo.beun.edu.tr/
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 Bu kılavuzda belirtilmeyen ve öngörülemeyen konularda 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna, Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzuna ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğine ve ZBEÜ BESYO Özel Yetenek Sınavı Yönergesine ve ilgili yasa, 

kanun, yönetmelik ve yönergeler esas alınarak Sınav Üst Kurulu gerekli görülen tüm kararları 

almaya ve uygulamaya tam yetkili olacaktır. 

İLETİŞİM 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Merkez Yerleşke, PK:67100, 

İncivez / ZONGULDAK 

  

İrtibat Telefonu:  
+90 372 2911100/1280 - 1139 

Belgegeçer: +90 372 2911861 

E-Posta: besyo@beun.edu.tr   

Web Adresi: https://besyo.beun.edu.tr/  
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Özel Yetenek Sınav Üst Kurulu 
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