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ÖNSÖZ

Beden eğitimi ve sportif  faaliyetlere verilen önem, gelişmiş toplum

olmanın, modern ve çağdaş yaşamın önemli göstergelerinden biri  olduğu

tüm  dünyada  kabul  görmektedir.  Ülkemizde  toplumun  spora  verdiği

önemin  de  her  geçen  gün  artmakta  olduğunu  büyük  bir  sevinçle

gözlemlemekteyiz.

Bülent  Ecevit  Üniversitesi  olarak  beden  eğitimi  ve  spora  yönelik

gerek toplumsal hizmet, gerekse eğitim açısından önemli eksikliğimizi de

karşılayacağımıza  inandığımız  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu'muzun

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2015-2016 akademik yılında

özel  yetenek  sınavı  ile  yeni  öğrencilerimizi  almaktan  mutluluk

duymaktayız.  Özel  Yetenek  Sınavı  uygulama  esaslarının  açıklandığı  bu

kılavuz,  sınav sistemi hakkında bilgi  sahibi  olmanız  açısından önem arz

etmektedir.  Sınavlarda  insan  etkisine  imkân  vermeyen,  elektronik

sistemlerin  ölçüm  yaptığı,  zaman  ve  sayısal  değerlere  dayalı  objektif

değerlendirme  sistemlerinin  en  hassas  ve  objektif  değerlendirmeyi

yapmamıza olanak sağlayacağı  aşikârdır.  Kılavuzu dikkatlice incelemenizi

önerir,  Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencisi  olmayı hedefleyen siz değerli

adaylara özel yetenek sınavında başarılar dilerim.

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

GÜMÜŞ 

                                                                                                            

Yüksekokul Müdürü
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2015 ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Beden Eğitimi  ve
Spor Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 akademik yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına
ait işlemler “Özel Yetenek Sınavı Yönergesi” ve bu yönerge 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.

2015-2016 akademik yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce
bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara  uymanızla  mümkündür.  Bu nedenle sınavın tüm
aşamalarında rehber olacak bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

A. SINAV İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği  Bölümü  2015-2016  akademik  yılı  Özel  Yetenek  Sınavı,  Bülent  Ecevit
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Spor Salonunda yapılacaktır. 

2. Özel Yetenek Sınavı ve değerlendirmeleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim
Kurulu (Özel Yetenek Sınavı, Sınav Üst Kurulu) tarafından yürütülecektir.

3. Sınavlarda sınav üst kurulu kararınca doping kontrolü yapılabilecektir.  (Bu uygulamanın
amacı sınavın her aday için doping uygulamaları çerçevesinde adil olması ve doping yapan
adayların haksız avantajlarının ortadan kaldırılmasıdır.)

4. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları  verileri,  T.C. Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme  Merkezi’nin  (ÖSYM) aday  veri  tabanıyla  karşılaştırılacak  ve  kontrol  listeleri
oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlar da, ÖSYM’nin veri
kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan
veri hatalarından Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

5. Aday başvuru kontrol listeleri (kontrol listeleri ve özel yetenek testi giriş saat dilimleri),  
24  Temmuz 2015 (Saat  17:30’dan sonra)  tarihinde  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Rektörlüğü
resmi internet sayfasında (www.beun.edu.tr) ilan edilecektir.

6. Beyan  edilen  bilgilerden  ve  teslim edilen  evraklardan  aday  sorumlu  olacaktır.  Gerekli
görülen durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri başlatma
hakkı Üniversitemize aittir. 
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7. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar haricinde kimse alınmayacaktır. 

8. Ön kayıt, 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 Bülent
Ecevit Üniversitesi sorumlu değildir. 

9. Sınav esnasında elektronik test ölçüm araçları (fotoselli kronometre vb.) kullanılacak ve
dereceler  anında  görülecektir.  Sınavın değerlendirilmesi  bilgisayar  ortamında  yapılacak ve
sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına (YP) göre sıralanarak asil ve yedek
adaylar belirlenecek ve Rektörlük onayını takiben 05 Ağustos 2015 17:30’dan sonra Bülent
Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında (www.beun.edu.tr  ) ilan edilecektir. 

10. İnternet  üzerinden  (online)  kayıt  yaptıran  adaylar  Özel  Yetenek  Sınav  Kılavuzundaki
hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

B. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

1. Adayların Sınav Üst Kurulunca hazırlanacak göğüs ve sırt bölümünde aday numarası yazılı
olan  tişört  (sınavın  ilk  günü  verilecektir)  ile  sınava  katılmaları  gerekmektedir.  Her  aday
sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen göğüs numaralı tişört ile katılmak zorundadır.
Sınav tişörtünü kaybeden adaylardan yeni sınav tişört bedeli olarak 20 TL alınacaktır.

2. Adaylar sınava spor giysisi ile katılmak zorundadır. (Aksesuarlar “saat, küpe, kolye, halhal
vb.” ile katılmak adayın sınav derecesini etkileyeceğinden takılmaması önerilir)

3. Adayların ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gereklidir.

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,  ehliyet  veya  pasaport  gibi  resmi  kimlik  belgelerini  de  yanlarında  bulundurmak
zorundadırlar.

5. Adayların  “Aday  Numaraları/Göğüs  Numaraları”,  ön  kayıt  işlemleri  bittikten  sonra
alfabetik  soyadı  sırasına ve  cinsiyete  göre  sıralanacak  ve  öncelikle  kadın  adaylar  sınava
alınacaktır.

6. Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik olarak Sınav Üst Kurulu (Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu) gerekli görülen tüm kararları almaya ve uygulamaya tam
yetkili olacaktır.

7. Sınavda kullanılan araç gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde Sınav Üst
Kurulu kararı ile sınav ertelenebilecektir.  Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan
önce veya sınav esnasında internet üzerinden ve sınav mahallinden belirleyeceği kurallara ve
yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.  Adaylar internet üzerinden ve sınav mahallinden
yapılan ilanları takip etmekle yükümlüdür, yapılabilecek değişikliklere itiraz edemeyecektir.
(tarih, saat, yer, sınav şekli vb.)
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8.  Her ne  sebeple  olursa  olsun kendi  aday numarasının  içinde  bulunduğu saat  diliminde;
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. 

10. Özel Yetenek Sınav Test Parkurunda görevli öğretim elemanlarınca parkur içerisinde yer
alan herhangi bir istasyonun tekrar edilmesi (Hata!) kararına uymayan ve devam eden adayın
o hakkı geçersiz sayılır.

11.  Özel  Yetenek  Sınavı  Test  parkurunu  tamamlamadan  kendi  isteği  ile  bırakan  adaylara
(teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) o test hakkını tekrarlama hakkı verilmeyecektir.

12.  Özel  Yetenek  Testi  sınavında  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  ötürü
(aletlerin bozulması,  elektriklerin kesilmesi,  test skoru elde edilememesi,  teknik izlemeden
sonra tespit edilen hatalar örneğin; hakem hatası vb.) Sınav Üst Kurulunun kararıyla adaya
takip eden aynı gün içerisinde kullanmak üzere bir hak daha verilebilecektir. 

13.  Özel  yetenek sınavının  tüm aşamalarında  kendisi  veya yakını  tarafından  sportmenliğe
aykırı davranış, sınav kurulları, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret
veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama kurallarını ihlali
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.

15. Özel  Yetenek Sınavı  ile  ilgili  kılavuzda  belirtilmeyen  ve  sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır.

C. BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. 2015 YGS sınavına girmiş olmak.

3. 2015 YGS sınavının puan türlerinin en az birinden; 140.000 veya daha fazla YGS puanını
almış olmak. (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden)

4. Merkezi  yerleştirme  sistemiyle  herhangi  bir  yükseköğretim  programına  kayıt  hakkı
kazanmış  adaylar  da  sınava  başvurabilirler.  Sınavlarla  ilgili  genel  kurallar  ve  puanlama
işlemleri 2015 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.

5. 2014-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına  yerleştirilmiş  adayların  ortaöğretim  başarı  puanları  ile  ilgili  katsayıları  yarıya
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düşürülecektir.  Bu  kural  açık  öğretimin  kontenjan  sınırlaması  olan  programları  için  de
uygulanacaktır.  Sınavsız  geçiş  ile  meslek  yüksekokulları  veya  açık  öğretimin  kontenjan
sınırlaması  olmayan  programlarına  2014-ÖSYS'de  yerleştirilen  adaylara  bu  kural
uygulanmayacaktır. 

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

Ç. ÖĞRENCİ KONTENJANI

1. Bülent Ecevit  Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümünün 2015-2016 Akademik yılı özel yetenek sınavı sonucunda alacağı
öğrenci kontenjanı 20* kadın, 30* erkek (%15’i Milli kontenjanı; 3 kadın, 5 erkek toplam 8
sekiz kişi) olmak üzere toplam 50 kişidir.  Normal kontenjan haricinde Yurt dışından kabul
edilecek (Uluslararası/Yabancı Uyruklu) öğrenci kontenjanı 10’dur. 

2. Sınav Üst Kurulun kararı ile kadın veya erkek öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması
halinde ayrılan kontenjan içinde Yerleştirme Puanı (YP) sıralamasına göre cinsiyetler  arası
aktarım yapılarak bu kontenjanlar doldurulacaktır.

3. Başarılı  sporcuları  desteklemek  ve  uluslararası  arenada  söz  sahibi  konuma gelmelerine
yardımcı olmak adına;

a) Başvuran  kadın  veya  erkek  Milli  Sporcular  kendi  kontenjanı  dahilinde  Yerleştirme
Puanlarına  (YP)  göre  sıralanarak  öncelikle  Milli  Sporcu  kontenjanı  dâhilinde
değerlendirilecektir.

b) Kadın veya erkek Milli Sporcu kontenjanına kontenjan üstü/altı başvuru olması ve/veya
yerleştirme  işlemleri  esnasında  Milli  Sporcuların  genel  listeye  aktarım  veya  milli
sporcuların kendi içerisindeki cinsiyetler arası aktarımı Sınav Üst Kurulun yetkisinde olup
aktarım yapmak Sınav Üst Kurulun kararı ile olacaktır.

D. BAŞVURU VE ÖN KAYIT

1. Ön kayıtlar  aday tarafından internet  üzerinden (online) 29 Haziran – 22 Temmuz 2015
tarihleri  arasında  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Rektörlüğü  resmi  internet  sayfasından
(www.beun.edu.tr) yapılacaktır.

2. Adayların ön kayıt yaptırabilmesi herhangi bir sınav ücreti alınmayacaktır.

3. Sistemden  kaynaklanan  nedenlerle  internet  üzerinden  çevrimiçi  (online)  olarak  kaydını
yaptıramayan adaylar 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü mesai saatleri (08:30-17:30) içerisinde
şahsen  müracaatıyla  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  Müdürlüğüne  kayıt
yapabileceklerdir.

* Ç. “Öğrenci Kontenjanı Bölümü” 2., 3. ve 4. Maddeler uyarınca Sınav Üst Kurulu kararı ile bu
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sayılar değişebilmektedir.

E. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Ön Kayıt : 29 Haziran – 22 Temmuz 2015 

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 24 Temmuz 2015 (Saat 17:30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı : 28 Temmuz – 02 Ağustos 2015

Sınav Sonuçlarının İlanı : 05 Ağustos 2015

Asil Adayların Kesin Kayıtları : 17-20 Ağustos 2015

Yedek Adayların İlan Edilmesi : 21 Ağustos 2015

F. ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN
EVRAKLAR

1. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport,

2. İnternet “Ön Kayıt Formu” çıktısı,

3. Sağlık raporu “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde
Sakınca Yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı sağlık raporunun aslı,

4. Milli Sporcular için federasyonlardan, Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınmış milli
sporcu belgesinin aslı  ve fotokopisi  (Genel Müdür ya da Genel  Müdür Yardımcısı  imzalı,
12.05.2011  tarih  ve  27932  sayılı  resmi  gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  konulan  “Milli
Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B, C sınıfı
Milli Sporcu Belgesi),

5. “Sınav  Giriş  Kimlik  Kartı”  sınav  sabahı  görevliler  tarafından  hazırlanarak  adaylara
verilecektir.

6. Eksik belgesi olan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

G. ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER

1. Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet, dayanıklılık,  sürat gibi temel
motor  becerilerin  ve  hızlı-doğru  karar  verme  yeteneğinin  birbirini  takip  eden  kesintisiz  
7 (yedi)  istasyon içerisinde  ölçmeyi  amaçlayan,  tek aşamalı  olarak zamana karşı  yarışılan
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“Özel Yetenek Testi” olarak yapılacaktır.

2. Özel Yetenek Testi soyadı sırasına göre sıralanarak kadın adaylardan başlamak üzere en
küçük göğüs numarasından başlanarak adaylar salona çağırılacak, kimlik kontrolleri yapılarak
sınava  alınacaktır.  Kadın  adaylardan  sonra  erkek  adaylar  aynı  düzende  sınava  devam
edeceklerdir.

3. Özel Yetenek Testi  sınavında adaylara 2 (iki)  hak verilecek,  adayların değerlendirmeye
alınması için kendilerine verilen 2 (iki) haktan en az birini kullanması zorunludur.

4. Test  skorunun  geçerli  sayılabilmesi  için  elektronik  kronometre  sisteminin  durması
gerekmektedir.  Koşarak elektronik  kronometrenin  bitiş  kapısından geçilmesi  halinde sorun
yaşanmayacaktır.  Adayların  bitiş  kapısında  alttan  ya  da  üstten  geçmesi  halinde  elektronik
kronometre  durmayacak  ve  süre  devam  edecektir.  Bu  tür  durumlardan  adayın  kendisi
sorumludur, hakkını kullanmış sayılır ve test zamanı kayıt edilmez.

5. Test skorları görevli hakem tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek
ve imzalatılacaktır. 

6. Özel Yetenek Sınav Testi içerisinde; istasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve görevli
hakem  uyarılarını  dikkate  almayan,  bitişte  kendi  yaptığı  hatalı  hareketten  dolayı  zamanı
durduramayan adayın o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.  Yapılan  Özel  Yetenek  Sınavı  sonrasında;  Özel  Yetenek  Sınav  Testine  o  yıl  içerisinde
başvuran  ve  giren  adayların  Özel  Yetenek  Sınav  Puanı  dağılımının  “ortalaması”
belirlenecek olup (Ğ. Maddesi 2.a. nolu formül)  belirlenen ortalama puan ve üzerindeki
adayların dereceleri ÖSYM 2014 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
belirtilen  Özel  Yetenek  Sınavı  Puan formülleri  (Ğ.  Maddesi  2.b.,  2.c.  ve  3  nolu  formül)
kullanılarak bilgisayar ortamında  Yerleştirme Puanı (YP)  hesaplanacaktır.  Özel Yetenek
Sınav  Puanı  dağılım  ortalaması  altında  kalan adayların  puanları  değerlendirmeye
alınmayacaktır.

8. Özel Yetenek Sınav Testinde adaylar parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele
etmelidirler.  Aksi  durumda hareket  edenleri  ve  kasıtlı  olarak  süreye  matuf  yavaşlatma  ve
uzatmaya yönelik davranışlarda bulunan adaylara Sınav Üst Kurulunun yapacağı inceleme
neticesinde o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Ğ. DEĞERLENDİRME

Tanımlamalar:

ÖYSP (Özel  Yetenek  Sınav Puanı) Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulunun  yapmış
olduğu sınavda, adayın aldığı spor uygulamaları puanı.

ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınavı ağırlıklı puanı (ÖSYM’nin belli
bir formül ile belirlediği)

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma
notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülen puan türü
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YGS-P (2014 Yılı YGS Puanı) YGS sınav puanı (türlerinden en yüksek olan puan)

YP (Yerleştirme Puanı)  YÖK kılavuzunda belirtilen  esaslara  göre hesaplanarak  elde
edilen kesin kayıt için sıralama puanı

1. Yerleştirmeye  esas  olan  puanın  hesaplanması  için,  aşağıdaki  3  (üç)  puan  türü  ÖSYM
tarafından belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) 2015-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

2. Özel  Yetenek  Sınavı  Puanının  (ÖYSP)  ağırlıklandırmaya  girebilmesi  için  bu  puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için, önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.

                        ÖYSP’lerin Toplamı
a) Ortalama  =

      Aday Sayısı

    ÖYSP’lerin ÖYSP’lerin Toplamının Karesi
    Karelerinin        
    Toplamı                Aday Sayısı

b) Standart Sapma  =
            Aday Sayısı   1

ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart  Puanı  hesaplanacaktır.  Bu  hesaplamada  aşağıdaki  formül  kullanılacaktır  ve  her
adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiş olacaktır.  (Bu formüllerde herhangi bir değişiklik
olduğu takdirde 2015 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre güncellenecektir).

   Adayın ÖYSP Puan
   ÖYSP Dağılımının
   Puanı Ortalaması

c) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) =  10 x      + 50
   ÖYSP Puan Dağılımının
                 Standart Sapması

 Bu durumda her  adayın bir  ÖYSP Standart  Puanı  (ÖYSP-SP) olacaktır.  ÖYSP-SP
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dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2015 YGS Puanının en
yükseği kullanılacaktır

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

a) Aday aynı alandan (spor alan/kol/bölüm) geliyorsa; 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP) 

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

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11x OBP) + (0,22 x YGS-P) 

NOT: Bu formüllerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 2015 ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre güncellenecektir.

4. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde, öncelikle YGS puanı en yüksek
olana,  eşitliğin bozulmaması durumunda Özel Yetenek Sınav Testinde en iyi derece yapan
adaya öncelik tanınacaktır.

H. SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ:

1. Yapılan  Özel  Yetenek  Testi  istasyonlarındaki  uygulamaya  yönelik  “itirazlar”,  adayın  o
istasyondaki denemesinin bitişinden itibaren en geç 1 (bir) saat sonrasına kadar Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılmış olması halinde işleme alınır. 

2. İlan edilen sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra 24 saat
içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. 

3. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. 

4. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

5. Resmi itirazların yapılabilmesi için (adayın özel yetenek testi sınav derecesine ait itirazı
hariç),  sınav  takvimi  içerisinde  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  Müdürlüğü’ne  bir
dilekçe  ile  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Vakıfbank  Zonguldak  Şubesi  (Şube  Kodu:  0036)
TR480001500158007301243398 nolu hesabına 100,00 TL yatırdığına dair "BESYO Sınavı
İtiraz  Ücreti"  ibareli  dekontla  birlikte  başvurabileceklerdir.  İtiraz  mesai  saatleri  dışında
gerçekleştirilirse itiraz ücreti tutanakla emanete alınacaktır.

6. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde,  adayın uygulaması
Sınav Üst Kurulu tarafından incelenerek itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. 
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I. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1. 2015-2016 akademik yılı  Özel Yetenek Sınavı  ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümüne yerleştirilen adayların kesin kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek
olan yedek adayların kayıtları ilan edilen tarihlerde Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi merkez yerleşkesinde mesai saatleri
içerisinde yapılacaktır. 

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

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. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanlar, yedek adaylara
duyurulmak  üzere  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Rektörlüğü  resmi  internet  sayfasında
(www.beun.edu.tr)  ilan  edilecek,  ayrıca  posta  veya benzeri  bir  yöntemle  adreslere  duyuru
yapılmayacaktır. 

6. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, yerine
ikinci bir yedek belirlemesi yapılacaktır.

7. Asil  ve  yedek  aday  kayıtları  ilan  edilen  kesin/yedek  kayıt  tarihlerinde  bizzat  öğrenci
tarafından verilecek belge ve beyanlar ile yapılacaktır.

8. 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 sayılacak, kayıtları
yapılmayacak,  yapılmış  olsa  bile  işlemleri  geçersiz  kabul  edilecek  ve  haklarında  suç
duyurusunda bulunulacaktır. Başarı sıralamasındaki ilk aday kazanmış sayılacaktır.

İ. KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BEYANLAR

Kesin  kayıt  için  istenilen  belgeler,  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Öğrenci  İşleri  Dairesi
Başkanlığından  veya  Bülent  Ecevit  Üniversitesi  Rektörlüğü  resmi  internet  sayfasından
(www.beun.edu.tr) öğrenilecektir.

İLETİŞİM

Bülent Ecevit Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
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Merkez Yerleşke, PK:67100,
İncivez / ZONGULDAK 

İrtibat Telefonu: +90 372 257 40 10 / 1536-1537

Belgegeçer: +90 372 257 43 70

E-Posta: besyo@beun.edu.tr 

Web Adresi: (www.beun.edu.tr ) 
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