
 
T.C. 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

ÖZEL YETENEK SINAVI BASIN İLAN FORMU 

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavıyla (ÖYS) öğrenci alınacaktır. 

KONTENJAN 

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 25 erkek, 15 kız toplam 40 

öğrencidir. Milli sporcular genel kontenjana dahildir.  

BAŞVURU KOŞULLARI  

1. T.C. vatandaşı olmak.  

2. 2014 yılında yapılan YGS sınavına girmiş olmak. YGS puan türlerinin herhangi birinden 140 

puan almış olmak.  

3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, 

fiziksel engeli bulunmamak.  

4. Adayların bizzat veya noter vekâletiyle tayin ettiği kanuni temsilcisi aracılığıyla, başvuru 

tarihleri ve mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde ÖYS başvurularını yapmaları gerekir.  

5. Başvuru tarihleri dışında, eksik evrak veya posta yoluyla ÖYS başvurusu kesinlikle kabul 

edilmez.  

6. ÖYS başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen 

adayların başvuruları iptal edilir. Bu adaylar, ÖYS’yi kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa 

bile sahtecilik tespit edildiği anda hangi sınıf veya dönemde olurlarsa olsunlar kayıtları silinir.  

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

1. Ön kayıt dosyası (Kayıt bürosu tarafından verilecektir) 

2. ÖYS başvuru dilekçesi. 

3. Adayın en yüksek puanı aldığı YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.  

4. T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet (iki yüzü de aynı 

sayfaya çekilmiş) fotokopisi.   

5. Mezuniyet belgesinin veya diplomasının aslı ve fotokopisi. Belge veya diploma üzerinde 

alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır.  

6. Adayın son bir ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı.  



7. Adayların Sporcu Özgeçmişini puanlayan Tablo.1’e göre belirten kurumlardan onaylı SÖ 

belgelerinin (varsa) aslı ve fotokopisi. Eksik imzalı veya onaylı belgeler kesinlikle kabul edilmez.  

8. SÖ belgesine sahip olmayanlar veya herhangi bir nedenle belgeleyemeyenler de ÖYS’ye 

başvuru yapabilirler ancak SÖ puanları sıfır (0) kabul edilir. 

9. ÖYS Hizmet Giderlerinin TR 34 0001 0000 9348 5770 1850 01 IBAN numaralı hesaba 200 

TL olarak yatırıldığını gösteren banka hesap belgesinin aslı. Belgede adayın “Adı-Soyadı ve 

ÖYS Hizmet Giderleri Ücreti” ibaresi bulunmalıdır. ÖYS hizmet giderleri ücreti kesinlikle iade 

edilmez. 

10. ÖYS ile ilgili yapılacak tüm itirazlarda, adayın 9. maddede belirtilen hesaba 50 TL yatırdığını 

gösteren “İtiraz Ücreti” ibareli banka hesap belgesi ile BESYO Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen 

veya kanuni temsilcisi aracılığıyla başvurması gerekir. 

BAŞVURU ÖN KAYIT TARİHLERİ 

30 Haziran – 04 
Temmuz 2014 

ÖYS başvuru ve ön kayıt belgelerinin teslimi. 

 

Adaylar tarafından ön kayıt esnasında beyan edilen 
belgelerin sınav komisyonunca kontrol edilmesi. SÖ belgeleri 
Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Spor İl Müdürlükleri, 
Milli Eğitim İl Müdürlüklerinden resmi yazışma yoluyla teyit 
edilecektir. 

09 Temmuz 2014 

Aday bilgileri kontrol listesinin ilan edilmesi. Ön kayıtları kabul 
edilmeyen adaylar bu listede başvuru ret gerekçeleri 
belirtilerek ilan edilir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar 
itiraz etme hakkına sahiptir.  

10-11 Temmuz 2014 
Aday bilgileri kontrol listesi itiraz başvurularının alınması. Bu 
tarihler dışında yapılan itirazlar geçersizdir. 

14 Temmuz 2014 
ÖYS puanı hesaplanacak adayların kontrol listesinin ilan 
edilmesi. 

15-16 Temmuz 2014 
ÖYS puanı hesaplanacak aday kontrol listesi itiraz 
başvurularının alınması. 

17 Temmuz 2014 
ÖYS puanı hesaplanacak adayların kesin listesinin ilan 
edilmesi. 

25 Temmuz 2014 Sınav sonuçları: Asil ve yedeklerin ilan edilmesi. 

01-02 Eylül 2014 Asil adayların kesin kayıtlarının yapılması. 

03 Eylül 2014 Boş kontenjanların ilan edilmesi.  

04-05 Eylül 2014 
Yedek listeden kazananların boş kontenjanlara kesin 
kayıtlarının yapılması. 

 


