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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere adayların yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirilen
programlarına başvuru yapabilmesi için TYT'den 150 ve üzerinde, öğretmenlik programları için ise
Y-TYT'den en az 800 bininci sırada olunması gerektiği, YKS Kılavuzlarında yer almaktadır. Devlet
yükseköğretim kurumlarındaki programlara bir önceki yılın YKS işlemlerinde kontenjanları kadar kayıt
olan aday olmaması durumunda (Öğretmenlik programları hariç) TYT puanı en az 150 ve üzerinde olan
adayların başvurularını almak, Öğretmenlik programlarında ise kayıt olan öğrenci sayısına bakmaksızın
belirlenen başarı sırasını aramak  gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar,
YKS'ye giren tüm öğrenciler için ayrılmakta olup programın özelliğine göre adayların seçimi, belirli bir
hazırlık veya yeteneğe sahip olup olunmadığına ilişkin ön değerlendirme (özel yetenek sınavı) sonunda
yapılmaktadır.

Bazı adaylar tarafından Başkanlığımıza yapılan başvurularda, özel yetenek sınavı ile yerleştirme
yapılan Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon vb. programlara ilişkin
başvuru şartlarında, belirli alanlarda belli bir yıl belirlenerek lisanslı sporcu olunması veya milli sporcu
olunması gerektiği ile tüm adaylara başvuru imkanı verilmeyerek Gençlik ve Spor Bakanlığıyla
üniversiteler tarafından yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde branşların tanımlandığı ve kontenjan
ayrıldığı ve online değerlendirme yapılacağı için diğer başvurabilecek adayların başvurusunu kabul
etmedikleri iddia edilmektedir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, YKS Kılavuzlarında yayımlanan şartları
sağlayan tüm adayların başvuru yapabilmesi gerekmektedir. Yaşanan küresel salgın nedeniyle özel
yetenek sınavı işlemlerinde sorunlar yaşayabileceğini düşünen bazı yükseköğretim kurumlarının, söz
konusu programlarına merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına ilişkin teklifleri, Kurulumuz tarafından
da uygun görülerek YKS Kılavuzlarında yer almıştır. Söz konusu kılavuzlarda özel yetenek sınavı ile
öğrenci alımı yapılacağı bildirilen tüm programlar için yükseköğretim kurumlarının, adayların eğitim
alma hakkını engellemeden başvuruları kabul etmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen gerekli
önlemleri de alarak özel yetenek sınavlarını yapmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin işlemlerin yukarıda yer alan açıklamalara göre yürütülerek adaylar için yapılan
duyurularda bu açıklamalara aykırı hususların yeniden düzenlenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.
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