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KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

(ASIL VE YEDEK LİSTELERDE YER ALAN ADAY ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME)

2017 – 2018 Akademik Yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) Müdürlüğüne Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alınacağı belirtilmiş,
yapılan Özel Yetenek Sınav Sonuçları da 15.08.2017 tarihinde ilan edilmiştir. Kazanan
adayların kesin kayıtları da 21 – 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında BESYO Öğrenci
işlerinde yapılacağı duyurulmuştur.

Kesin Kazananlar Listesindeki aday öğrenciler kadar, yedek listesinde yer alan aday
öğrencilerin de telefon görüşmeleri ve şahsen başvurularından anlaşıldığı kadarıyla; bazı
özel durumlar hakkında ayrıca bilgi sahibi olmak istedikleri, tereddütlerin oluştuğu
konuların, tam ve eksiksiz giderilebilmesi için ayrıca ve ayrıntılı (örneklere dayalı)
açıklamalara gerek görülmüştür.

Buna göre;



21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Kesin Kazanan Aday Öğrencilerin kayıtları
bizzat kendileri veya noter onaylı vekâletnameleri aracılığı ile vekil tayin
edilen kişi / kişilerin şahsen müracaatlarına istinaden yapılacaktır.



Kesin Kazanan Listelerinde birden fazla listede bulunan adaylar 21-24 Ağustos
2017 tarihlerinde sadece bir bölüme kayıt hakkına sahiptirler. Kayıt oldukları
anda diğer listelerdeki asillik ve yedeklik hakları düşer. Aday kayıt olduktan
sonra pişman olmak veya her hangi bir sebepten dolayı bir başka bölüme
müracaat hakkı kalmaz. Zaten kesin kayıt olduğu anda diğer bölümlerdeki
bütün haklarını ve pozisyonunu kaybeder. Her ne sebeple olur ise olsun artık
yeni bir bölüme kayıt yaptıramaz.
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25 Ağustos 2017 tarihinde boş kalan kontenjanlar BESYO İnternet sayfasından
ilan edilecek, Yedek Listesindeki Aday Öğrencilerin ilerleyen tarihlerde ne
zaman kayıt yapılacağı tarih ilan edilecektir. Boş kalan kontenjan kadar yedek
listesinde bulunan adaylara (listedeki sıralamaya riayet edilerek) kesin kayıt
hakkı tanınacaktır. Ancak bu hak otomatikman doğmaz, adayların kendileri
veya kanuni temsilcileri (Noter onaylı Vekâletname ibraz edenler) dilekçe
ile başvurmaları gerekecektir.



Bayram sonrasında ilan edilecek tarihlerde boş kontenjanlara müracaat etme
hakkı olduğu halde müracaat etmeyenler olabileceği dikkate alınarak daha alt
yedek sıralarında bulunan adayların da başvuruda bulunabilmeleri
mümkündür. İhtimal dahilindedir ki onlara da sıranın gelmesi söz konusu
olabilir. Örnek; Her hangi bir bölümde 10 tane boş kontenjan ilan edildiğini
ve yedek listeden de ilk 10 kişi bunlara başvuracağı düşünülmüş olabilir.
Böylelikle yedek listedeki 13. Sıradaki bir aday dilekçe ile müracaat
etmemiş, ancak aynı listedeki 16. Sıradaki aday başvurusunu eksiksiz
yapmış olduğunu var sayalım. 10 kişilik kontenjanda kayıt hakkı bulunduğu
halde 7 kişi bu hakkını kullanmamış olabilir, bu şartlar altında; 13. Yedek
kayıt hakkını kaybeder ve 16. Sıradaki yedek aday kayıt hakkını kazanarak,
kaydını yaptırabilir. Yedek listesinde bulunan adayların çok dikkatli olması
önerilir.



Kesin Kazananlar Listesinde olan bazı adaylar diğer bölümlerin listesinde
yedek olabilir. Bu adaylar kesin kazananlar bölümünde kayıt yaptırdıktan
sonra diğer bölümlerdeki yedeklik haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptıran
bir aday, kontenjanlar açıklandıktan sonra yedek listesinden kendisine sıra
gelse bile kesin kayıt hakkını iptal ederek yedek listeden diğer bölüme kayıt
olma hakkı yoktur. Zaten kesin kayıt yaptırdığı anda adı, diğer bölümlerdeki
yedekler listelerinden de düşer, yedek hakkı kalmaz.



Bir bölümde kesin kayıt hakkı kazanan aday diğer bölümlerde yedek
listesinde var ise ve kesin kayıt hakkını kullanmayıp, diğer bölümlerde yedek
kontenjanlarının açıklanmasını bekleyerek kayıt olmayı isteyebilir. Ancak
burada ciddi bir risk vardır ve bu risk adayı bağlar, burada BESYO
Müdürlüğü hiçbir sorumluluk üstlenmez, bu tercih adaya ait bir karardır.
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