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DDUUMMLLUUPPIINNAARR  ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ  

BBEEDDEENN  EEĞĞİİTTİİMMİİ  VVEE  SSPPOORR  YYÜÜKKSSEEKKOOKKUULLUU  

22001155  ÖÖZZEELL  YYEETTEENNEEKK  SSIINNAAVVII  GGİİRRİİŞŞ  KKOOŞŞUULLLLAARRII  

Madde 1: Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerine 

(programlarına) ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak 2015 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu’nun Özel 

Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi esaslarına uygun olarak yapılan değerlendirmeye göre öğrenci alınır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun programlarına Özel Yetenek 

Sınav ile Tablo 1 de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. Aşağıda belirtilen kontenjanlar dolmadığı 

takdirde bayan veya erkeklerden kontenjan sayısı tamamlanacaktır. 

Tablo 1;  Bölüm Kontenjanları 

 

Madde 2; Ön kayıt başvurusunda bulunacak adaylar için tüm bölümlerde geçerli olmak üzere; 

2015 yılında YGS ye giren ve en az 140.000 puan alan milli sporcular ile en az 200.000 puan alan 

(Yabancı dil hariç, herhangi puan türünden biri) diğer tüm alanlardan mezun adaylar ön kayıt için 

müracaat edebileceklerdir. 

Madde 3: Sınavlar iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama sonunda Tablo 2 de belirtilen kontenjan 

sayısı kadar aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Adayın ikinci aşama sınavlarına 

katılabilmesi için; spor dalı puanının (I. aşama spor dalı sınavı) en az 50 olması ve Tablo 2 de belirtilen 

bölüm ve spor dalı kontenjanlarından herhangi birinin içinde yer almaları gerekmektedir. 

Milli Sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar doğrudan ikinci aşama sınavına katılmaya hak 

kazanacaklardır. Spor dalında sınava katılmak isteyen Milli Sporcular Tablo 2 de belirtilen spor dalı 

kontenjanları kapsamında değerlendirilir. 

Tablo 2;  İkinci Aşamaya Katılacak Aday Sayıları  

 

 

 

Madde 4:  Adaylar Bölümlere (Programlara) Başvurularını; 

a-Yüksekokulun tablo 1 de belirtilen bölüm programlarının (I. ve II. programlar) birine veya birden 

fazlasına (en fazla 7 program) birlikte başvuru yapabilir. 

b-Aday ön kayıt işlemini tamamlandıktan sonra hiçbir şekilde spor dalı değişikliği yapamaz. 

c-Yedi programdan az tercihle ön kayıt yaptıran aday, yaptığı tercih sıralamasını değiştirmemek 

kaydıyla eksik kalan programlara tercihlerini kayıt süresi içerisinde tamamlayabilir. Eksik tercihlerini 

tamamlamak isteyen aday ilk müracaatına ait başvuru belgeleri ile kayıt anında verilen kayıt numarası ve 
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belgelerini ibraz ederek bir dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Bu işlem kayıt süresince ancak bir 

defaya mahsus olarak yapılabilir. 

d-Kayıt yaptıran aday kayıt formunda belirttiği spor dalı ve bölüm tercih sıralamasını kontrol edip 

imzalayacaktır. Bilgisayar kayıt formu ile adayın müracaat formunda belirttiği spor dalı ve bölüm tercih 

sıralaması farklılıkları gibi sehven olabilecek hataları düzeltmek için aday kayıt süresi içerisinde dilekçe 

ile başvuruda bulunmak zorundadır. Kayıt süresi tamamlandıktan sonra spor dalı ve tercih sıralamasında 

bilgisayar kaydı esas alınacaktır. 

e-İkinci aşama bittikten sonra; toplam özel yetenek başarı puanının hesaplanmasında adayın birinci 

aşamada hangi bölüm, program ve dal kontenjanından geldiğine bakılmaksızın programlara yerleştirme 

yapılacaktır. 

f-Birden çok bölüme (programa) müracaat eden adaylar bu bölümleri kazandıkları takdirde, kesin 

kayıt için hangi programa yerleştirilecekleri ön kayıt esnasında belirttikleri bölüm tercih sıralamasına 

göre yapılacaktır. 

g-İlk tercihini kazanamayan adayın, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 

tercihine bakılacaktır. Hiçbir bölümü kazanamayan adayın yedek olarak sıralanması da tercih sıraları 

dikkate alınarak belirlenecektir. 

h-Millilikten müracaat edecek adaylarda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 tarih 

ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik 

kapsamında verilen Milli Sporcu Belgesi’ne (A, B ve C)  sahip ve 1 Ocak 2011 yılı sonrasında milli olma 

şartı aranır. 

ı- (A) ve (B) sınıfı Millilik belgesine sahip Milli Sporculara birinci aşama puanı olarak 100 puan, 

(C) sınıfı belgesine sahip Milli Sporculara ise 80 puan verilir (Tablo 3). 

 

Tablo 3;  İkinci Aşamaya Katılacak Milli Sporcular İçin Puan Tablosu 

MİLLİLİK DÜZEYİ BİRİNCİ AŞAMA PUANI 

A  Sınıfı Milli Sporcu 100 Puan 

B  Sınıfı Milli Sporcu 100 Puan 

C  Sınıfı Milli Sporcu  80 Puan 

Ön Kayıt ve Başvuru Şartları 

Madde 5: Ön kayıtlar yaptıracak adayların Ön Kayıt Bürosuna şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Adayların dijital resimleri ve parmak izi kaydı alınacağından posta ile veya vekâleten 

kayıt yaptıramaz. 

Ön Kayıt ve Sınav Tarihleri 

Madde 6:  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programlarına ön kayıtlar ve sınavlar aşağıda 

belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

Ön Kayıt Tarihleri:  10-14 Ağustos 2015 

Sınav Tarihleri :              17-21 Ağustos 2015 

 

Ön Kayıt Koşulları 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2 - Adayın Konuşma, Sağlık ve Fiziksel herhangi bir engelinin bulunmaması, 

3 - Daha önce bir Yüksek Öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak, 

4 - 2015 yılında YGS sınavına giren ve herhangi puan türünden birinden en az 200.000 puan alan 

(Yabancı dil puan türü hariç) adaylar ile en az 140.000 puan alan Milli Sporcular ön kayıt için müracaat 

edebileceklerdir. 
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* Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'na kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek 

Öğrenimi kazanmış adaylar da katılabilir. 

Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler 

Madde 7:  Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu 

belgeyi ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, 

ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. Kimlik Numarası ve 

soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine 

benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda 

sıralanmıştır. 

1. Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir), 

2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Erkekler sakalsız, gömlek ve kravatlı). 

3. T.C. Kimlik No lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir), 

4. 2015 yılına ait YGS belgesinin fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir), 

5. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun olma 

durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge, 

6. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin bir sağlık kuruluşundan alınacak ve “Spor Yarışmalarına 

katılmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur” ifadesini içeren rapor, 

7. Milli sporcular için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 tarihinde 27932 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 

belirtilen (A), (B) ve (C) sınıfı Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı kayıt 

esnasında ibraz edilecektir). 

 

NOT: Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen YGS Sınav Sonuç Belgesi, Nüfus 

Cüzdanı, Diploma ve Milli Sporcu Belgesi gibi belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının 

birbirine uymaması halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında 

kanuni işlem yapılacaktır. 

 

 

Başvuru Adresi ve Sınav Yeri 

Madde 8: Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları aşağıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.  

ADRES: Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Kampusü, Afyon Yolu, Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, 43100, KÜTAHYA 

Tel:  0274 227 04 58-59 (2 hat)  Dahili No:  153 - 171 – 172 – 173 - 174 

Faks:  0274 227 04 60    E-mail: besyo@dumlupinar.edu.tr. 

mailto:besyo@dumlupinar.edu.tr

