
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
DUYURU 

 
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümlerine 2016-2017 
Öğretim yılı Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavıyla aşağıda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. 
 
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü : 40 Öğrenci (25 Erkek, 15 Bayan)  
Antrenörlük Eğitimi Bölümü    : 30 Öğrenci (20 Erkek, 10 Bayan)  
Spor Yöneticiliği Bölümü    : 30 Öğrenci (20 Erkek, 10 Bayan)  
 

 
 

ÖNKAYIT TARİHLERİ VE YERİ 
Tüm Bölümler : 12-13 Temmuz 2016 (Salı-Çarşamba) 
Kayıt Yeri   : Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)  
       Spor Salonu   
                           Kampus/Sivas 
 
SINAV TARİHLERİ VE YERİ 
Tüm Bölümler : 14-15-16 Temmuz 2016 (Perşembe-Cuma-Cumartesi) 
Sınav Yeri     : Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)  
                                  Spor Salonu ve Cumhuriyet Stadyumu 
                                                                                                                          Kampus/Sivas 
 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 
 
1- T.C. veya KKTC vatandaşı olmak. 

2- 2016-YGS Puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) herhangi 

birinden en az aşağıda belirtilen puanları almak. 

Alan / Kol Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü 

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 
Bölümü 

Spor Yöneticiliği 
Bölümü 

Milli Sporcular 150,000 150,000 150,000 

Spor Alan/Kol 180,000 180,000 180,000 

Diğer Alan/Kol 220,000 220,000 220,000 
NOT: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara YGS puanı 100 ve üzerinde olan engelli öğrenciler 
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla başvurabilir 
(ÖSYS Kılavuzu, 2016). 

3- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak. 

4- Adayın ön kaydını bizzat kendisinin yaptırması gerekmektedir. 

5- Başvurunun posta ile yapılması, başvuru sırasında eksik belge sunulması, faks ile belge 

sunulması durumunda ön kayıt kabul edilmeyecektir. 
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6- Adayların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonunda bulunan ön 

kayıt bürosuna aşağıdaki belgelerle bizzat kendisinin başvurmaları gerekmektedir. 

a)-2016-YGS sınav sonuç belgesi. 

b)-Ön kayıt sırasında liselerin spor alanından mezun olan adaylardan mezun olduğu 

okuldan aldığı diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet aşamasında 

olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.  

-Adayın mezun olduğu alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse 

mezun olduğu alanı gösterir belgenin; aslı veya noter tasdikli örneği.  
-Liselerin diğer alanlarından mezun veya mezun konumunda olan adaylar, durumlarını 

okullarından aldığı diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet aşamasında 

olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru sırasında vermek 

zorundadır.  
c)-Herhangi bir spor dalında Milli olan sporculardan Millî Sporcu Belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği. (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan 

federasyonlar için Spor Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylı)  
d)- Nüfus cüzdanının aslı ve beraberinde 1 adet fotokopisi. 
e)- 1 adet 4,5x6 cm ebadında, son 3 ay içerisinde adayın açık olarak tanınmasına imkân 

verecek şekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun çekilmiş fotoğraf (Renkli fotokopi ile 

çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir). 
f)- Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel 

yetenek sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibaresini taşıyan sağlık raporu (Bu ibare 

yok ise rapor geçerli sayılmayacaktır). 

7- Adaylar birden fazla bölüme ön kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki adayların tercih sırası 

belirtmeleri gerekir. 
8- 2016 LYS’de Merkezi yerleştirme ile bir yüksek öğretim programına kesin kayıt hakkı 

kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavına başvurabilirler. 

9- Sınav hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler; Üniversitemiz (www.cumhuriyet.edu.tr), 

Yüksekokulumuz sınav (http://besyosinav.cumhuriyet.edu.tr) web adreslerinden, ayrıca 

besyo2016@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresinden veya (0346) 2191250’nolu telefondan 

bilgi edinebilirler. 
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