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DUMLUPINAR ÜNİVERSTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

KESİN KAYIT DUYURUSU 

 

KESİN KAYIT DETAYLARI 

 31 Ağustos 2016 Çarşamba Saat 10:00 – 12:00 arasında Tüm Asil Adayların Kesin Kayıtları 

yapılacaktır. ( Saat 12:00 itibarı ile gelmeyen adaylar kayıt hakkını kaybederler.) 

 Asil adayların 31 Ağustos 2016 Çarşamba Saat 10:00 – 12:00 arasında Germiyan Kampüsü Spor 

Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Yerleştirmeler tüm adayların huzurunda program 

kontenjanları doldurularak sırasıyla yapılacaktır.  

 Boş kalan kontenjanlar için aynı gün kayıtlar sonunda , Yedekten kazanan adaylar ilan edilerek 

02 Eylül 2016 Cuma günü saat 09:00- 12:00 arasında bölüm sekreterliklerinde (BESYO Binası) 

kesin kayıtları yapılacaktır. Eğer kontenjanların boş kalması durumunda ise, kontenjanlar 

doldurulana kadar gün gün yedek listeleri web sayfamızda ilan edilerek kayıtlara devam edilir. 

 Kazanan aday veya noter vekaleti vermiş olduğu kişi şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. 

 Yedekten herhangi bir programa yerleştirilmiş olan aday, kaydını yaptırmadığı takdirde, 

yedekten ikinci bir yerleştirmesi yapılmayacaktır.  

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 

1. LYS Sonuç Belgesi 

2. Lise Diploması (Aslı) (Mezun olamayan adaylar beyan dilekçesi verecektir.) 

3. TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının Onaylı Sureti (2 Adet) 

4. İkametgâh Belgesi 

5. Millilik Belgesi (Milli Sporcular için; Millilik Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Örneği)  

6. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim 

Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge). 

7. 12 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun).  

8. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinde Öğrenim Görmesinde Sağlık 

Yönünden Herhangi Bir Sakınca Yoktur.” ibaresi bulunan tam teşekküllü devlet veya özel 

hastanelerden alınmış heyet raporu).  

 

Önemli Not:  

 Heyet Raporunu Kesin kayıt gününe yetiştiremeyen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek olup, Heyet 

Raporlarını 19-23 Eylül 2015 tarihleri arasında ders kayıtları döneminde teslim etmek zorundadır. Aksi 

takdirde adayın kaydı silinir.  

 Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış 

olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile 

ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. 

 


