ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokuluna bağlı bölümlere önkayıt ve özel yetenek sınavı (ÖZYES) ile öğrenci
alınmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine giriş için
önkayıt yaptıracak adayların başvuru, uygulanacak sınav sistemi, sınavın değerlendirilmesi,
asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ile ilgili
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)ÖZYES: Özel Yetenek Sınavı
b) AOBP: Adayın Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,
c) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
e) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanını,
f)GSGM: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
g)GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
h)Komisyonlar: Sınav komisyonları ÖZYES sınav komisyonu, öğrenci kayıt komisyonu ve
ÖZYES hukuk komisyonundan meydana gelir. Bu komisyonlar Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenir.
ı)ÖZYES hukuk komisyonu: BESYO öğretim elemanları ve Hukuk müşavirliğinden
görevlendirilmiş bir hukukçudan oluşur.
i)Öğrenci kayıt komisyonu: Bir idarecinin sorumluluğunda, BESYO öğretim elemanları ve
idari personelinden oluşur.
j) Sınav Komisyonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenecek
başkan ve öğretim elemanlarından oluşan özel yetenek giriş sınavını yapmakla yetkili
komisyondur,
k) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
l) YP: Adayın Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı
Puanı (AOBP) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanının Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda açıklanan yönteme göre hesaplanmasıyla elde edilen kesin
kayıt için sıralama puanını,
m) Yüksekokul: Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
n) Yüksekokul Kurulu: Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulu,
o) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yüksekokul Yönetim Kurulunu ifade eder
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Ön kayıt

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu, her yıl yüksekokula
bağlı bölümlere ne kadar öğrenci alınacağına, bunların ne kadarının bayan veya erkek
olacağına karar verir.
2) Yüksekokulun her bölümü için % 15 milli sporcu kontenjanı uygulanır. Milli sporcu
kontenjanları %75 olimpik branşlardan, %25 olimpik olmayan branşlardan oluşur. Her bölüm
için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından Milli kontenjanları dolmadığı takdirde, diğer
adaylardan YP puan sıralamasına göre öğrenci alınır.
Özel yetenek sınavı spor dalları
MADDE 6 – (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu her yıl yapılacak
olan sınavlarda; belirlenen kontenjana göre hangi bölüme hangi spor branşında ne kadar
öğrenci alınacağına (Gerekli hallerde hangi lise çıkışlılarının alınacağına) karar verir. Buna
göre hangi bölüme spor branşı kontenjanı uygulanacağını veya uygulanmayacağını belirler.
Kontenjanın dolmaması halinde yerleşememiş adaylardan en yüksek puan alanın tercihine
göre yerleştirilir. Kontenjan uygulanmayacak bölümlere öğrenciler YP puan sıralamasına
göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu her yıl hangi spor dalında beceri
parkurlarından oluşan bir sınav yapılacağına, hangi spor dalında sporcu özgeçmiş
puanlarından öğrenci alınacağına karar vererek sınavın şeklini belirler.
3) Aday öğrenci sınava müracaat ederken beceri parkurlarından birini seçer veya sporcu
özgeçmiş puanıyla sınava girer. Öğrenci birden fazla tercih yapsa dahi tek bir parkurdan
sınava girer.
4) Bütün bölümlere girecek öğrenci adaylarının başarıları ya parkurdan veya sporcu özgeçmiş
puanlarından aldıkları notlar ile belirlenir.
5) Spor parkurları temel sporcu becerilerini ölçen hareketlerin en kısa sürede yapılması
esasına dayanır. Sporcu özgeçmiş puanı ise sporcunun spor yaşamında almış olduğu
derecelere dayanır. Parkurlarda sınavın nasıl yapılacağı ÖZYES kılavuzunda belirtilir.
Başvuru şartları ve tercih
MADDE 7 –
1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu her yıl yapılacak olan sınavlarda hangi
bölüme (Milli sporcular, Spor liseleri veya diğer adayların) YGS (I.aşama) sınavından, alınan ham
puan türlerinin (YGS-SÖZ-1, YGS-SAY-1, YGS-EA-1) hangisiyle girileceğine, en az kaç puan
ile öğrenci alınacağına karar verir.
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu ÖZYES sınavına girecek öğrencilerin
başvuru şartlarını belirler bu şartların ne olduğu nasıl uygulanacağı ÖZYES kılavuzunda açıklanır.
3)Tüm adaylar, gerekli şartları sağlamak koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi (I. öğretim ve II. öğretim), Spor Yöneticiliği (I. öğretim ve II. öğretim) ve
Rekreasyon (I. öğretim ve II. öğretim) Bölümleri öğretim programlarından birine veya birkaçına
başvurabilirler.
4)Aday ön kayıt sırasında bölüm tercihlerini yapmak zorundadır. Ön kayıttan sonra tercih
değiştirilmez. Birden fazla tercih yapanlar öncelikle puanına göre ilk tercihine yerleşir.
5)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna müracaat eden adayların beyan ettikleri belgelerden
herhangi birisinin sahte oluğu, üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal işlemler
yapılır.
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Önkayıt tarihi ve istenen belgeler
MADDE 8 – (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu programlarına başvuru tarihi, önkayıt
tarihi, sınav tarihi, sınav yeri, sınavı kazananların listelerinin ilan tarihi, kesin kayıt tarihi,
yedek listelerin ilanı ve kayıt tarihi, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna öğrenci müracaatlarının nasıl olacağı, müracaat
sırasında hangi belgelerin isteneceği, bu belgelerin özelliklerinin neler olacağı ilgili mevzuat
hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3)Özel yetenek sınavı: sporcu özgeçmiş veya beceri parkurlarının herhangi birinden
alınan puanlardan oluşur. Her aday ya sporcu özgeçmiş puanının sadece birinden veya
parkurların sadece birinden özel yetenek sınavına girmek üzere başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Giriş Sınavlarına İlişkin Esaslar
Aday bilgi formu
MADDE 9 – (1) Adaylara ön kayıt sırasında birer fotoğraflı aday sınav giriş kartı hazırlanır.
Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak
zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız
ya da adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES)
MADDE 10 – (1) Yüksekokul Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), ilan edilen yer ve tarihlerde
yapılır.
2)Adaylar sınava, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından verilen numaralı tişört ile
katılmak mecburiyetindedir.
3)Sınavın yapılacağı alanda, ismi okunan adaylar “Sınav Giriş kartı” ve “Özel Kimlik
Belgesi” ile birlikte giriş kontrol masasına müracaat etmek zorundadır. Adaylar sınava
alınırken, özel kimlik belgesi ve sınav giriş kartını görevlilere teslim edeceklerdir. Bu
belgeleri teslim etmeyen adaylar, beceri parkurlarına alınmazlar ve diskalifiye edilirler.
4)Her aday sınava, kendisine verilen göğüs numarası ile katılmak zorundadır. Kendi göğüs
numara sırasına göre sınava katılamayan adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava
zamanında gelmeyen adaylar daha sonra sınava alınmayacaklar ve sınavdan diskalifiye
edileceklerdir.
5)Adaylar ön kayıt esnasında verilen kılavuzda belirtilen sınav günü programlarına aynen
uymak zorunda olup, çok zorunlu hallerde olabilecek muhtemel değişiklikler, ÖZYES Sınav
Komisyonu tarafından adaylar bilgilendirilecektir.
Sınav komisyonu
MADDE 11 – (1) Özel Yetenek Giriş Sınavları Sınav Komisyonu aşağıdaki görevleri
yürütür.
a) Adayların ÖYGS programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi, gerektiğinde
değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,
b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlemlerin
yürütülmesi,
e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,
f) Branşlara göre sınav komisyonu ve diğer alt kurulların oluşturulması ve görevlendirmesi.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Yerleştirme
Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 12 –1)Madde 6/2’de belirtilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim
Kurulunun kararına göre karar verilen spor dallarının spor beceri parkurları kurulur. Sınava
girecek tüm adaylardan, tercih ettikleri beceri parkurunu ÖZYES sınav kılavuzunda
tanımlandığı gibi usulüne uygun bir şekilde tamamlar. Adayın derecesi, sınav giriş kartına
sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir. Aday belirtilen kurallara uymadığı taktirde
diskalifiye olur.
2)Madde 6/2’de belirtilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun
kararına göre sporcu özgeçmiş puanlarına göre alınmasına karar verilen spor dallarındaki
sporcular kendi branşlarında ayrıca bir sınava girmezler. Kendilerinden ilgili yıllara ait spor
aktivitelerine katılım belgeleri istenir. Teslim edilen belge, ilgili federasyon
temsilciliklerinden, kulüpten alınan belgeler GSGM ya da illerde GSİM ler tarafından onaylı
olmalıdır. Onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılır. Bu belgelerdeki bilgilere sınav
komisyonu tarafından belirlenen derecelendirme yapılarak bulunan değerler standart
puanlara dönüştürülür. Bulunan standart puanlar en yüksek puandan en düşük puana
doğru sıralanarak ilan edilir.
3)Adayın beceri parkurundan elde ettiği derece veya sporcu özgeçmişinin puanlanmasından
elde ettiği puanlar standart puanlara dönüştürülerek adayın ÖZYES puanı (ÖYSP-SP) elde
edilir.
4)ÖSYM tarafından belirtilen yönetmeliklere göre öğrencilerin yerleşme puanı hesaplanır. Bu
puana göre öğrenciler sıralanır. Tercih ettikleri bölümlere yerleştirilir.
5)Burada uygulanan hesaplama formülleri vs. ÖZYES kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilir.
ÖZYES Sınav kılavuzu
MADDE 13-Her yıl Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu özel yetenek giriş sınavları
yönergesine göre Özel Yetenek Sınavının nasıl yapılacağını anlatan (ÖZYES) sınav kılavuzu
kitapçığı hazırlanarak adaylara verilir. Aday öğrenci bu kılavuzda belirtilen kurallara uymak
zorundadır.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve Kayıt İşlemleri
MADDE 14 – (1)Sınav sonuçları, kazananların listesi ve yedek listeler, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektörlük Makamının Onayını takiben
Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz web sitelerinde ilan edilir öğrenciler belirtilen tarihlerde
kayıtlarını yaptırırlar.
MADDE 15- (1)Kesin kayıt işlemi bittikten sonra bu süreçte gerekli görüldüğü takdirde,
yapılan tüm faaliyetler, ÖZYES SINAV KOMİSYONU, ÖĞRENCİ KAYIT
KOMİSYONU ve ÖZYES HUKUK KOMİSYONU tarafından hazırlanan raporlar Erciyes
Üniversitesi Rektörlük Makamına Okul Müdürlüğü tarafından sunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDA 16- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim öğretim ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapılır. Öğrenciliğe kabul edilen aday Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okurken
ilgili mevzuatlarda kendisine verilmeyen hakları talep edemez.
MADDE 17– (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
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MADDE 18 – (1) Bu Yönerge Erciyes Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 19– (1) Bu Yönergeyi Erciyes Üniversitesi Rektörü adına Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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