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T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 5 Mayıs 2020 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin 

esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2–(1) Bu Yönerge adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, 

değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt 

koşulları ve ilgili hükümleri kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 08.02.2020 tarihli ve 31033 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği esaslarına dayanarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar    

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini, 

b) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

c) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte 

Kurulunu, 
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ç) İtiraz Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen öğretim üyelerinden ve 

elemanlarından oluşan ve adayların özel yetenek giriş sınavına yönelik itirazlarını 

değerlendiren ve raporlayan komisyonu,  

d) ÖYS: Fakültenin Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sınavını,  

e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,  

f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Sınav Üst Kurulu: Fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyelerinden 

oluşan kurulu, 

h)  Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen öğretim 

elemanlarından her bir bölüm için ayrı ayrı oluşturulan komisyonu, 

ı) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 

i) YGS: Yüksek Öğretime Geçiş Sınavını, 

j) YSK: Yükseköğretim Sınav Kılavuzu, 

k)         Özel Yetenek Sınav Kılavuzu: Spor Bilimleri Fakültesi tarafından her yıl 

YKS sonuçları açıklanmadan önce yayınlanan sınav ve öğrenci seçimi uygulama 

ve değerlendirme esaslarını içeren kılavuzu, 

l)       YP: Yerleştirme Puanını; ÖSYS kılavuzunda açıklanan formüle göre 

hesaplanan, adayın kesin kayıt için sıralama puanını ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan ve Başvuru 

 

Kontenjan  

MADDE 5– (1) İlgili bölümlere müracaat etmek üzere engelli ve millî sporcular da 

dahil olmak üzere cinsiyetlere göre belirlenen kontenjanlar her yıl fakülte kurulu 

kararı ile ÖSYM tarafından yayınlanan Yükseköğretim Sınav Kılavuzu (YSK)’nda 

ilan edilir ve Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda açıklanır.  
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Özel Yetenek Sınavı  

MADDE 6– (1) Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri 

çerçevesinde yapılacak olan özel yetenek sınavı uygulama ve değerlendirme 

esasları her yıl güncellenen Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirlenir. 

 

Başvuru ve Tercih  

MADDE 7– (1) Millî sporcular dışında başvuru yapan adayların, başvurulan yılın 

ÖSYM tarafından Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri 

için belirlenen ve YGS sınav sonuçlarına göre ÖSYS kılavuzunda açıklanan puan 

türünden alınması gereken minimum puan her yıl fakülte kurulu tarafından 

belirlenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda açıklanır. Söz konusu bölümlere 

müracaat eden millî sporcuların ilgili kurum/federasyon tarafından verilen “millîlik 

belgesinin” aslı ya da noter tasdikli suretini teslim etmeleri zorunludur.  

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara (bedensel, görme ve işitme 

engelli öğrenciler) başvurularında ÖSYS kılavuzunda belirtilen minimum puanları 

almış olmaları kaydıyla başvuru yapılması şartı aranır, ancak YGS puanları dikkate 

alınmaksızın sadece yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.  

(3) Engelli adayların ÖSYS kılavuzunda belirtildiği şekilde başvurdukları bölümde 

eğitimlerini yapmalarına mâni olmayacak seviyedeki engelini raporla belgelemesi 

zorunludur.  

(4) Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde eğitim görecek engelli öğrenci adayları 

için başvuru şartları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzu’nda açıklanır. 

(5) Adaylar, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden 

her birine tercih sıralaması belirterek başvuru yapabilirler.  

(6) İlgili mevzuat ve bu Yönerge ile belirtilen koşulları taşımayan adayların 

başvuruları geçersiz sayılır. Anılan koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya 

kayıt yaptıran adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları 

taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların kayıtları silinir. 
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Başvuru Tarihi ve İstenen Belgeler  

MADDE 8– (1) Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü 

program başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılır.  

(2) Adayların başvuru için teslim etmesi gereken belgeler ve belge teslim tarihleri 

Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirlenir. Adayların başvuru belgelerini 

fakültenin başvuru bürosuna bizzat veya kanuni temsilcisi aracılığıyla teslim 

etmeleri zorunludur. 

(3) Eksik evrak veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru 

işlemini zamanında tamamlayamayan adaylar sınav hakkını kaybederler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar 

 

Özel Yetenek Sınavı   

MADDE 9– (1) ÖYS, fakülte yerleşkesinde veya özel yetenek sınav kılavuzunda 

belirtilen spor tesislerinde akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. 

Adaylar sınavla ilgili duyuru ve açıklamaları www.lokmanhekim.edu.tr web 

adresinden günlük olarak takip etmekle yükümlüdürler. İlan edilen sınav başvuru 

ve sınav tarihi ve saatini kaçıran adaylar sınava alınmaz. 

(2) ÖYS ile ilgili tüm düzenlemeler her yıl güncellenen Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzu’nda belirlenir ve adaylara ilan edilir.  

(3) Sınav Üst Kurulu sınav yerini, gününü ve saatini değiştirebilir. 

 

Sınav Üst Kurulu  

MADDE 10 – (1) Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:  

a) Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri, yeri ve sınav günü ile 

saatini belirleme, ihtiyaç duyulan değişiklikleri yaparak ilan etme,  

b) Sınav gözetmenlerini belirleme ve sınav komisyonlarını oluşturma,  

c) Sınav güvenliğini sağlayıcı önlemleri tesis etme,  

d) Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütme,  

e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etme,  
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f) ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verme.  

 

Sınav Komisyonu 

MADDE 11– (1) Sınav Komisyonunun görevi; Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine öğrenci seçimi kapsamında uygulanacak 

olan özel yetenek sınavının aksaksız icra edilmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını 

değerlendirmektir. 

 

İtiraz Komisyonu  

MADDE 12– (1) İtiraz Komisyonu, adayların özel yetenek sınavına yönelik 

itirazlarının değerlendirilmesi ve bahse konu itirazlara ilişkin detaylı raporun 

hazırlanmasıyla yükümlüdür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme ve Yerleştirme 

 

MADDE 13 – (1) Özel yetenek sınav sonuçlarının ilan edilmesi neticesinde başarılı 

olan adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birine 

yerleştirilirler. Adayların puanları eşit olduğu takdirde YGS puanı yüksek olan aday 

veya adaylara öncelik tanınır. 

(2) Bölümlere yapılan başvurular ÖSYS Kılavuzu ve Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS 

Sınav Kılavuzu’nda belirlenen esaslara göre değerlendirilir ve başarılı adaylar asil 

ve yedek olmak üzere açıklanır. 

(3) Söz konusu Yönergenin 5’inci maddesi gereği (Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinde asil listeye giremeyen millî sporcular), 

Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilen kontenjanlar çerçevesinde erkek ve 

kadın adaylar ayrı ayrı tasnif edilir, yerleştirme puanlarına göre sıralanarak millî 

sporcu kontenjanı dâhilinde değerlendirilir.   

(4) Asil listeye giremeyen engelli sporcular ise Sınav Kılavuzu’nda belirtilen 

kontenjanlar doğrultusunda erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere 
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yerleştirme puanlarına göre sıralanarak engelli sporcu kontenjanı kapsamında 

değerlendirilir. 

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması  

MADDE 14– (1) ÖYS sonuçları Üniversite ve Fakülte web sayfasında ilan edilir. 

 

Kesin Kayıt İşlemleri  

MADDE 15– (1) Kesin kayıt işlemleri, fakülte yönetim kurulunun belirlediği 

tarihlerde , listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz 

olarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne yapılır.  

(2) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli 

belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne teslim etmek suretiyle 

kayıtlarını yaptırırlar. İlgili belgeleri tamamlayamayan adayların yerine sıradaki 

yedek adaylar kayıt için ilan edilir.  

(3) Kesin kayıt yaptıran adaylardan eğitim-öğretim yılının başlama tarihine kadar 

kayıtlarını sildirenlerin yerine adı geçen bölümlere ait yedek listeden sırası gelen 

adaylara kayıt hakkı tanınır. 

  

İtirazlar  

MADDE 16 – (1) Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik itirazlar, sınav 

bitimine müteakip en geç bir (1) saat içerisinde ilgili birime yapılmış olması halinde 

işleme alınır.  

(2) Sınava ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 

yirmi dört (24) saat içerisinde yapılır. 

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin dilekçe Sınav Üst Kuruluna teslim edilir. Sınav Üst 

Kurulu itirazların değerlendirilmesi için ilgili başvuruyu İtiraz Komisyonu’na 

havale eder. İtiraz Komisyonu gerekli değerlendirmeyi yaparak bir hafta içinde 

sonucunu Sınav Üst Kurulu’na iletir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar  

MADDE 17– (1) Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri 

için başvuran yabancı uyruklu adayların değerlendirilmesi diğer adaylar ile aynıdır. 

İlgili bölümlerin yabancı uyruklu aday kontenjanları her yıl fakülte kurulu kararı 

ile ÖSYS kılavuzunda ve Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda açıklanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 18– Bu Yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile 

yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

MADDE 19– Bu Yönergeyi Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Dekanı yürütür.  


