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Her yıl düzenli olarak yapılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 

Sınavında Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeni ile birtakım 

değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. Sınava girecek olan adayların ve sınavda görev 

alacak olan tüm görevlilerin mümkün olduğunca en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları 

en temel önceliktir. Özel yetenek sınavı ile ilgili tüm aşamalar aşağıda belirtilmiştir.  

 Önemli; Pandemi süreci ile ilgili beklenmeyen bir durumun oluşması veya Bilim Kurulu- 

YÖK- Üniversite Yönetim Kurulu tarafından özel yetenek sınavlarının yapılamayacağı 

ile ilgili bir karar alınması durumunda TYT (Temel Yeterlilik Testi)  ve AOÖBP 

(Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı) puan sıralamalarına göre öğrenci alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Sınav Müracaat ve Ön Eleme 

Sınav müracaatları çevrim içi (on-line) olarak yapılacaktır. Müracaatlar 

tamamlandıktan sonra müracaat eden adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanları göz 

önünde bulundurularak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programları için belirlenen öğrenci 

kontenjanlarının 3 katı (90 kadın, 270 erkek) kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

Milli Sporcu - Şehit Yakını - Gazi ve Gazi Yakını - Engelli - Liselerin Spor 

Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olan Adaylar için ön eleme yapılmayacak olup, Sınava 

müracaat eden adayların, durumlarını belgelemeleri kaydıyla adayların tamamı sınava 

alınacaktır. 

Bu Tür Durumu Olan Adayların Sisteme Yüklemeleri Gereken Dokümanlar: 

 Millilik Belgesi; Milli sporcular için… (Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 

27932 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi 

Verilmesi Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu 

Belgesi). 

 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Belgesi; Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını 

adaylar için… (SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve 



Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan 

alınan ücretsiz seyahat kartı) 

 Engelli Sağlık Kurulu Raporu; Engelli adaylar için…(Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu’nun, Sağlık Bakanlığına bağlı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili 

Sağlık Kuruluşlarından herhangi birinden alınmış olması gerekmektedir). 

 Lise Diploması; Farklı nedenlerle lise diploması bulunmayan adayların diploma 

yerine mezun oldukları okuldan aldıkları mezuniyet belgeleri, henüz mezun olamamış 

ancak mezun durumda olan adayların okul idaresinden onaylı durumlarını belirten 

öğrenci durum belgeleri başvuru esnasında kabul edilecektir. İbraz edilen mezuniyet 

belgesi veya diploma üzerinde kesinlikle adayın spor alan, kol veya bölümden mezun 

olduğu belirtilmiş olmalıdır! 

Müracaat sonrası ön elemeyi geçerek sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava 

online kayıt yaptıracaklardır. Online kayıtlar agri.edu.tr adresinden yapılabilecektir. Ön 

elemeyi geçen ve özel bir durumu olmayan (Milli Sporcu-Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını-

Engelli-Liselerin Spor Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olan) adaylar online sınav kaydı 

esnasında herhangi bir belge yüklemeden sınav başvuru formunu doldurarak sınav giriş 

belgelerini alabileceklerdir. 

Özel yetenek sınavı ile ilgili detay, takvim ve uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren 

sınav kılavuzu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir.  
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