
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖZEL YETENEK SINAVLARI 
 
 

2014 – 2015 Akademik Yılında Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük 

EğitimiBölümüne52(21 kız (biri engelli), 31 erkek (biri engelli), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40 (20 kız + 

20Erkek)öğrenci alınacaktır. 

 

Adaylar30 Haziran -07Temmuz 2014 tarihleri arasında online kayıt yapacaklardır.Adayların online kayıt yapabilmeleri için 

öncelikle ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretini yatırmaları gerekmektedir. Online kayıt başvuruları 

belirtilentarihler arasında Yüksekokulun resmi web adresi; http://besyo.comu.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlgili evraklarını 

online kaydının son günü olan 07 Temmuz 2014Pazartesisaat: 17:00’a kadar yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra online kayıt sistemi kapanacaktır.  Adaylar; online başvuru formu çıktısı ve aday sınav giriş formu ile birlikte en 

geç 12 Temmuz 2014 Cumartesi saat 17:00’a kadar Sınav Başvuru Evraklarını Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları 

kabul edilmeyecektir. 

 

 Başvuru Evrakları : 

 

1. “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru 

Formu” ve “Aday Sınav Giriş Belgesi 

2. YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi(Spor-Beden Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı 

alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların ve Milli Sporcu ve Spor Lisesi Mezunlardan 2014 YGS puan türüne 

bakılmaksızın en az 140veya daha fazla puanı almış olması. Sözü edilen Alan/Kol/Bölümler dışındaki bir 

Alan/Kol/Bölümden başvuracak adayların 2014 YGS puan türüne bakılmaksızın en az 160 puan veya daha fazla puan 

almaları zorunludur). 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  

4. Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı) 

5. 2 (iki) adet fotoğraf: 4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş. 

6. ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu : Bir bölüm için 

150 TL, iki bölüm için 200 TL, Başvuru ücretinin banka dekontu 

Banka Hesap Numarası:  Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesi IBAN:  

TR660001002294000170005021(Dekontta ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücreti ibaresinin 

yer alması gerekmektedir),  

7. Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları 

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca 

Yoktur"ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.  Başvuru sırasında bu raporu teslim 

etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk 

v.s.)  veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, idarece ilgililerden heyet raporu 

istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir. 

8. Millilik Belgesi:Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Millî 

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi 

belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün 

aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Okul Sporları ve Üniversite Sporları Federasyonlarının verecekleri 

millîlik belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. K.K.T.C.ve 

yabancı uyruklu adayların Millî Sporcu Belgesi bu sınavlar için geçerli değildir. 
9. Engellilerin Durumu:En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı 

işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre 

yürüyebilen, koşabilen merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, 

bacaklarda sportif donanım(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama 

sorunu bulunmayan, Beden Kazanma gücünden azalma oranı%25-50 olan ortopedik engelliler ön değerlendirme komisyonunun 

oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvurabilirler. 

10. Sporcu Özgeçmişi:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için sporcu özgeçmişi katkısından yararlanmak 

isteyen adaylar, durumlarınıGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) veya ilgili federasyonların yetkili 

makamlarınca onaylatıp belgelendirmek zorundadır.  

 

Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılmaz. Kayıtlar adayın kendisi tarafından şahsen yapılır.  

 

 

 

 

 

http://besyo.comu.edu.tr/


 

 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri ve Yeri 

 

Tarih: 14-19Temmuz 2014 
Yer: Hasan- Mevsuf Spor Salonu Terzioğlu Yerleşkesi (Eski BESYO Binası)  

 

Adayların ayrıca sınava girerken yanlarında  “Aday Sınav Giriş Belgesi” ve kendilerini tanıtıcı bir kimlik (nüfus cüzdanı, 

ehliyet ve pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.  

Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.  

 

 

Kesin Kayıt ve Yeri 

 

Asil listeden kazanan öğrencilerin Kesin Kayıtları, 01-02 Eylül 2014 tarihlerinde Terzioğlu Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, Özel Yetenek Sınavına giren yedek 

adayların 03 Eylül 2014tarihlerinde şahsen dilekçe ile başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak 

başvuran öğrenci listesi internet üzerindenduyurulacaktır. Kesin kayıt işlemleri05 Eylül 2013 tarihi mesai bitimine kadar 

yapılacaktır. Kesin kayıtlara Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince istenen tüm belgeler ile kazanan öğrenci şahsen gelecektir. 

 

05 Eylül 2014 tarihinden sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır. 

 

İLETİŞİM: 

 

İrtibat Telefonları: 0 (286) 218 00 18- dâhili3204 ve 3181 

Fax : 0 (286) 218 21 77  

Eposta : besyo@comu.edu.tr   

http://besyo.comu.edu.tr/(İnternet başvurusu için) 

mailto:besyo@comu.edu.tr
http://besyo.comu.edu.tr/

	kesin_kayit

