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ĠSTĠKLAL MARġI 
 
 
 

Korkma, Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak; 

Sönmeden Yurdumun Üstünde Tüten En Son Ocak. 

O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak; 

O Benimdir, O Benim Milletimindir Ancak. 

 
Çatma, Kurban Olayım, Çehreni Ey Nazlı Hilal! 

Kahraman Irkıma Bir Gül! Ne Bu Şiddet, Bu Celal? 

Sana Olmaz Dökülen Kanlarımız Sonra Helal... 

Hakkıdır, Hakk'a Tapan, Milletimin İstiklal! 

 
Ben Ezelden Beridir Hür Yaşadım, Hür Yaşarım. 

Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş Sel Gibiyim, Bendimi Çiğner, Aşarım. 

Yırtarım Dağları, Enginlere Sığmam, Taşarım. 

 
Garbın Afakını Sarmışsa Çelik Zırhlı Duvar, 

Benim İman Dolu Göğsüm Gibi Serhaddim Var. 

Ulusun, Korkma! Nasıl Böyle Bir İmanı Boğar, 

'Medeniyet!' Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar? 

 
Arkadaş! Yurduma Alçakları Uğratma, Sakın. 

Siper Et Gövdeni, Dursun Bu Hayâsızca Akın. 

Doğacaktır Sana Vadettiği Günler Hakk'ın... 

Kim Bilir, Belki Yarın, Belki Yarından da Yakın. 

 
Bastığın Yerleri 'Toprak!' Diyerek Geçme, Tanı: 

Düşün Altında Binlerce Kefensiz Yatanı. 

Sen Şehit Oğlusun, İncitme, Yazıktır, Atanı: 

Verme, Dünyaları Alsan Da, Bu Cennet Vatanı. 

 
Kim Bu Cennet Vatanın Uğruna Olmaz ki Feda? 

Şüheda Fışkıracak Toprağı Sıksan, Şüheda! 

Canı, Cananı, Bütün Varımı Alsın da Hüda, 

Etmesin Tek Vatanımdan Beni Dünyada Cüda. 

 
Ruhumun Senden, İlahi, Şudur Ancak Emeli: 

Değmesin Mabedimin Göğsüne Namahrem Eli. 

Bu Ezanlar-ki Şahadetleri Dinin Temeli, 

Ebedi Yurdumun Üstünde Benim İnlemeli. 

 
O Zaman Vecd İle Bin Secde Eder -Varsa- Taşım, 

Her Cerihamdan, İlahi, Boşanıp Kanlı Yaşım, 

Fışkırır  Ruh-İ Mücerret Gibi Yerden Na' şım; 

O Zaman Yükselerek Arşa Değer Belki Başım. 

 
Dalgalan Sen De Şafaklar Gibi Ey Şanlı Hilal! 

Olsun Artık Dökülen Kanlarımın Hepsi Helal. 

Ebediyen Sana Yok, Irkıma Yok İzmihlal: 

Hakkıdır, Hür Yaşamış, Bayrağımın Hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a Tapan, Milletimin İstiklal. 

 
    Mehmet Akif Ersoy 



GENÇLĠĞE HĠTABE 
 
 
 

Ey Türk Gençliği! 
 
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin 

ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu 

hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin!  

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 

vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 

köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet, 

dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin 

siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! 
 

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. 
 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 
 

Ne mutlu "Türküm" diyene 
 
 

GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
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Sevgili Adaylar, 

Çok genç ama dinamik ve giriĢimci Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teĢekkür ediyoruz. 

Sizlerin Avrupa GiriĢimcilik Ödülünü ilk kez Ülkemize kazandırmıĢ, ulusal ve uluslar arası 

sıralamalarda yerini üst sıralarda yer alarak tescillemiĢ, kısa zamanda pek çok iĢbirliği ağı 

içinde yer almayı baĢarmıĢ Üniversitemizin yeni baĢarılara ulaĢmasına katkı sağlayacağınızı 

umuyoruz.  

Öğrenci odaklı, insana değer veren, katılımcı ve Ģeffaf yönetim anlayıĢı ile tüm 

öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Hızla değiĢen dünyada yaĢamın kaynağı spor damarlarımızın 

geniĢlediği, çok daha fazla bireyin spor faaliyetlerinin oluĢturacağı heyecanı ve dinamizmi 

hissetmesini arzu ediyoruz. Sporcuların etik ve centilmenlik duyarlılığının tüm Ülkemize 

yayılmasını sağlayacak öğrencilerimizin varlığı bizleri de güçlendirecek ve toplumun tüm 

kesimlerine Üniversitemizin “değer üreten” vizyonunun yayılmasını kolaylaĢtıracaktır.  

Üniversitemiz, Ġstanbul ile Ankara arasında yeĢilin ve mavinin buluĢtuğu Düzce’de doğanın 

kucağında giriĢimci ve yenilikçi bir Üniversite olarak, düĢünen, araĢtıran ve üreten yeni 

öğrencilerini aramaktadır.  Ġlke edindiğimiz değerler ve tüm iĢbirliklerimiz ile Ülkemizin 

gelecek vizyonuna katkıda bulunmayı hedefleyen tüm adayları aramızda görmek istiyoruz.  

Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar 

                                                Düzce  Üniversitesi Rektörü 
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Sevgili Adaylar, 

 

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümüne özel yetenek sınavı ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ise Sporcu ÖzgeçmiĢ puanı 

ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur.  

 

Yüksekokulumuza, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. öğretim programları) ve Beden Eğitimi 

Öğretmenliği bölümlerimize bu yıl özel yetenek sınavı ve sporcu özgeçmiĢi ile 120 öğrenci 

alınacaktır. Yüksekokulumuz, spor tesisleri ve eğitim öğretim altyapısı bakımından güçlü bir 

üniversitedir. Bu özellik, öğrencilerimizin yetiĢmesine olumlu bir katkı sağlamaktadır. 

Yüksekokulumuz, alanında uzman öğretim elemanları, modern derslikleri ve uygulama 

alanlarının bulunduğu spor tesisleri ve uygulama alanları ile iç içe konumdadır.   

 

Sınav kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız 2015–2016 Özel Yetenek GiriĢ Sınav 

Programımız, sizlerin seçtiği programlarda en hassas ve objektif değerlendirmeyi yapmak ve 

sizlere sınavın tüm aĢamalarında yol göstermek amacı ile hazırlanmıĢtır. Seçme sınavlarında 

insan etkisine imkân vermeyen, elektronik sistemlerle ölçülen, zamana dayalı objektif 

değerlendirme sistemleri tercih edilmiĢtir. Sınav baĢlangıç aĢamasından bitiĢ aĢamasına kadar 

sizin ve ailenizin internetten ve TV aracılığı ile izlenmesine imkân tanımaktadır. 

Milli takımlarda yer alma, ülke ve dünya çapında derecelere sahip olma vb. spordaki 

baĢarıların belgelenmesi durumunda, adaya puan katkısı sağlayarak daha avantajlı konuma 

getirecektir.  

 

Amacımız sizleri, sergileyeceğiniz performanslarınıza göre en hassas Ģekilde, en iyiden 

itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Yüksekokulumuza almaktır.  
2015 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin daha çok 

bilgilendirilmesi ve sınava daha iyi motive olabilmeniz amacıyla hazırlanan bu kılavuzu 

dikkatlice okuyunuz.  Bu kılavuzu baĢvuru formunu teslim ettikten sonra da kayıt ve 

yerleĢtirme iĢlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır. 

 

Türkiye’nin doğal zenginliklerine sahip Düzce’de üniversite öğrenimi yapmayı arzu 

etmenizden, sevgi, barıĢ ve hoĢgörü ile insanları birleĢtiren ve evrensel kültürün bir parçası 

olan beden eğitimi öğretmenliğini ve antrenörlüğü meslek olarak seçmeye aday olmanızdan 

dolayı sizleri tebrik ediyor ve tüm çalıĢma arkadaĢlarım adına baĢarılar diliyorum. 
 
 

Doç. Dr. KürĢat KARACABEY 

Yüksekokul Müdürü 
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DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

2015–2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

KILAVUZU 
 

 

GĠRĠġ  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; araĢtırıcı, sorgulayıcı, üreten, geliĢime açık, 

çözümleyici ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı spor adamları yetiĢtirmeyi hedef 

edinmiĢtir. Spor bilimine ev sahipliği yapmayı, sporla ilgili alanlarda sürekli araĢtırmalar yaparak 

toplumumuzun yaĢam kalitesini arttırmayı görevi olarak kabul etmiĢtir.  

Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 

Bölümlerinden oluĢmaktadır.  

Okulumuz 2013-2014 eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 40 öğrenci 

alarak eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 80 (Normal öğretim:40, Ġkinci 

öğretim:40) öğrenci alınarak toplam 160 öğrenci ile baĢarılı bir eğitim öğretim yılı daha geride 

bırakılmıĢtır.  

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük 

Eğitimi Bölümüne 80 (Normal öğretim:40, Ġkinci öğretim:40) öğrenci alınarak toplam öğrenci 

mevcudunun 280 olması hedeflenmektedir.  

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÖNETĠMĠ 

 

Doç. Dr. KürĢat KARACABEY  Yüksekokul Müdürü  

Yrd. Doç. Dr. ReĢat SADIK Müdür Yardımcısı  

Öğr. Gör. Nurgül TEZCAN KARDAġ  Müdür Yardımcısı  

Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR  Antrenörlük Eğitimi Böl. BĢk.  

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YĠĞĠTER  Spor Yöneticiliği Böl. BĢk.  

Fikret ERSOY  Yüksekokul Sekreteri  

 

BÖLÜM BAġKANLARI VE ÖĞRETĠM ELEMANLARI 

 

Doç. Dr. KürĢat KARACABEY Beden Eğitimi Öğrt. Böl. BĢk.  

Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR  Antrenörlük Eğitimi Böl. BĢk.  

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YĠĞĠTER  Spor Yöneticiliği Böl. BĢk.  

Yrd. Doç. Dr. ReĢat SADIK Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL  Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Ayla TAġKIRAN Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Ġnci KARADENĠZLĠ Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Ömer SĠVRĠKAYA Öğretim Üyesi  

Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAMÇI  Öğretim Görevlisi  

ArĢ. Gör. Engin CURA Öğretim Elemanı 

ArĢ. Gör. Kadir TĠRYAKĠ  Öğretim Elemanı  

ArĢ. Gör. Mensur PEHLĠVAN  Öğretim Elemanı  

Okt. Pelin USTAOĞLU Okutman 
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ĠDARĠ KADRO 

Fikret ERSOY  Yüksekokul Sekreteri  

Emine Tuba AKMES Yüksekokul Müdür Sekreteri  

Harun AKÇAY  Öğrenci ĠĢleri  

 

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ VE ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 

GENEL BĠLGĠLER 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı;  

Bilimin evrenselliğine inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini 

korumayı ilke edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini 

iyi bilen, beden eğitimi ve spor, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki iliĢki yararlarını anlayabilen, 

beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri takip edebilen, sonuçlarını 

yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel 

kültür ve alan bilgisine sahip, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin 

ihtiyaçlarını karĢılayabilen, lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düĢünce ayrımı 

yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, araĢtırmacı özelliği ile üniversite ya da araĢtırma 

birimleri ile ortak çalıĢabilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiĢtirmektir.  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları;  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak,  

 Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında 

Öğretim Elemanı olarak çalıĢabilirler.  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı;  

Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaĢmıĢ, etik kurallara önem veren, 

sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiĢ, üst düzeyde performans için multidisipliner 

çalıĢabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri takip edebilen, sonuçlarını 

yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaĢtan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, 

yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araĢtırmacı özelliği ile problem olarak 

gördüğü konularda, üniversite ya da araĢtırma birimleri ile ortak çalıĢabilen Antrenörler (Spor 

Eğitimcileri) yetiĢtirmektir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;  

 Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor Ġl Müdürlükleri, Eğitim 

Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,  

 Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak,  

 Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalıĢabilirler. 
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ÖNEMLĠ TARĠHLER 

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavıyla ilgili tarihler.  

ĠġLEM  TARĠH  

Evrak teslimi (Ön Kayıt) 19 – 21 Ağustos 2015 Saat:17:00’a kadar  

Evrak kontrol  22-23 Ağustos 2015  

Özel yetenek Sınavı  24 Ağustos 2015 saat 09.00’da baĢlar  

 

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ  

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖZEL YETENEK GĠRĠġ SINAVLARI YÖNERGESĠ 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunun Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne özel yetenek sınavıyla, Antrenörlük 

Eğitimi Bölümüne sportif özgeçmiĢle öğrenci alınmasına ve özel yetenek sınavı baĢvurusuna 

iliĢkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun özel yetenek 

sınavı ve sportif özgeçmiĢ ile öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların baĢvuru, 

değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koĢulları 

ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesi ve 

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıĢtır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Sportif ÖzgeçmiĢ Puanı: Antrenörlük Eğitimi Bölümü için her spor dalına özgü 

belirlenmiĢ olan ve adayın spor alanındaki deneyimini ölçeklendiren puanı (EK 1), 

b) Diskalifiye: Sınav saatinde yerinde bulunmama, sınav kurallarına uymama, sınavı terk 

etme, spor dalları için belirlenmiĢ olan alt sınır derece veya puanlarda sınavı 

tamamlayamama durumunu, 

c) Ġtiraz Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen en az 3 (üç) öğretim elemanından 

oluĢan ve adayların Özel Yetenek GiriĢ Sınavına yönelik itirazlarını değerlendiren 

komisyonu, 

ç)   OBP: Adayın Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanını, 

d) GBP: Genel BaĢarı Puanı = YerleĢtirme Puanı. Adayın StandartlaĢtırılmıĢ ÖYGS puanı 

(ÖYSP-SP), OBP ve YGS Puanının bu yönergede açıklanan yönteme göre 

hesaplanmasıyla elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını ifade eder. 

e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezini, 

f) ÖYGS: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Özel Yetenek GiriĢ Sınavlarını,  

g) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,  
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ğ)   ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanını,  

h) YGS: Adayın Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı Puanını,  

ı) Sınav Komisyonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Yüksek Okul Kurulundan 

oluĢan komisyonu,  

i) Sınav Üst Kurulu: Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı BaĢkanlığında 

Yüksekokul Müdürü ve Bölüm BaĢkanlarından oluĢan kurul,  

j) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosu 

k) Üniversite: Düzce Üniversitesini,  

l) Yüksekokul: Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,  

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

n) Yüksekokul Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kontenjanlar ve GiriĢ Esasları 

MADDE 5 – (1) Yüksekokul bölümlerine o yıl için ÖSYM’nin Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Kılavuzda 

belirtilmeyen hususlar (Kadın, Erkek, Milli Sporcu kontenjanları ve yerleĢtirme usulleri) 

Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenir.  

MADDE 6 – (1) Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 

bölümlerine ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak, Yükseköğretim Kurulu’nca belirtildiği 

Ģekilde ilgili yıla ait YGS puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci 

alınır.  

MADDE 7 – (1) Özel Yetenek Sınavı her yıl sınav komisyonunca değerlendirilip 

belirlenir.  

(2) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde; Olimpik ve 

Olimpik olmayan branĢlardan 1. Öğretim ve 2. Öğretim için sportif özgeçmiĢ ile öğrenci 

alınacaktır. 

MADDE8 – (1) Ön kayıt için baĢvuruda bulunacak Milli sporcu adayların;  

a) Milli olan sporcuların, Milli sporcu olduklarını gösteren belgelerinin (ilgili kurumca 

verilen) aslı ya da noter tasdikli suretini teslim etmeleri gerekmektedir. Milli 

sporcuların, Türkiye ġampiyonu olan sporcuların ve liselerin spor alan /kol/ 

bölümlerinden mezun adayların, ilgili yıla ait YGS puan türlerinin (YGS 1–2–3–4–

5–6) herhangi birinden 140.000 ve daha fazla YGS puanına (OBP hariç) sahip 

olmaları gerekir.  

b) Milli sporcu kontenjanı genel kontenjana dâhildir. Milli sporcu kontenjanından 

baĢvuran Milli sporcular ve Türkiye ġampiyonu olan sporcularda sınav tarihi itibari 

ile son beĢ yıl içerisinde en az bir kez milli olma veya Türkiye ġampiyonu olma 

Ģartı aranmaktadır. Milli sporcu baĢvurusu kontenjanı tamamlanmadığı takdirde 

genel kontenjandan tamamlanır. Genel kontenjan tamamlanmadığı takdirde milli 

kontenjanından tamamlanır. 

c) Milli sporcular diğer adaylar gibi sınava girerler. Milli sporcular kendilerine ayrılmıĢ 

kontenjan ve sporcular arasında değerlendirmeye tabi tutulur. Milli sporcu kontenjanı 

dolduğunda yerleĢemeyen sporcular genel kontenjan dâhilinde mevcut puanlarına 

göre değerlendirilir. 

d) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; adayların 7’inci maddenin 2’nci fıkrasında 

belirtilen spor dallarında milli olma zorunluluğu vardır. 
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e) Kadın kontenjanları dolmaz ise erkeklerden, erkek kontenjanları dolmaz ise 

kadınlardan, milli sporcu kontenjanı dolmadığı takdirde genel kontenjandan, genel 

kontenjan dolmadığı takdirde milli sporcu kontenjanından tamamlanacaktır. 

(2) Milli sporcular dıĢındaki adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden; 

a) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 230,000 (Ġki yüz otuz) puan veya daha 

fazla, 

b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 160,000 (Yüz altmıĢ) puan veya daha fazla YGS 

puanına sahip olmaları Ģartı aranır. 

(3) Adaylar, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim ve Antrenörlük 

Eğitimi 2. Öğretim Bölümlerinden sadece birine, ikisine veya hepsine birden baĢvuru 

yapabilirler. 

(4) Adaylar, hangi bölümü öncelikle tercih edeceklerini baĢvuru sırasında belirtmek 

zorundadır. 

(5) Antrenörlük Eğitimine baĢvuran adaylar 1. Öğretim ve 2. Öğretim tercih sıralamasını 

baĢvuru sırasında belirtmek zorundadır. 

(6)  BaĢvurudan sonra hiçbir Ģekilde tercih değiĢikliği yapılmaz. 

(7) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvurabilmek için adayların değerlendirilecekleri spor 

dalında en az 3 (üç) yıllık lisanslı sporcu olmaları Ģarttır. 

(8) Antrenörlük Eğitimi bölümüne girecek olan adaylar uzmanlık dalı eğitimine 3. Sınıf itibari 

ile baĢlar. Adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuru yaptıkları ve lisanslı oldukları 

branĢtan uzmanlık almak zorundadır. Ancak adaylar 3. Sınıf itibari ile uzmanlık 

branĢlarının açılmaması durumunda Yüksekokul bünyesinde açılan branĢlardan uzmanlık 

dalı seçer ve mezuniyetini bu branĢtan tamamlarlar. 

MADDE 9 – (1) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne baĢvuran adayın gireceği 

yetenek sınavı tek aĢamalı beceri ve koordinasyon testinden oluĢur. Antrenörlük Eğitimi 

Bölümüne baĢvuran adayların sportif özgeçmiĢ puanlaması, bu yönergede ilan edilen 

değerlendirme tablosuna (EK-1) göre yapılır. 

MADDE 10 – (1) Adayın yerleĢtirmeye esas olan puanı; ilgili yıla ait ÖSYS sınav 

kılavuzuna göre hesaplanır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ön Kayıt koĢulları 

MADDE 11 – (1) Yüksekokul ’un bölümlerine ön kayıtlar Yüksekokul Yönetim 

Kurulunun belirlediği tarihler arasında yapılır. Adayların ön kayıt için aĢağıdaki belgeleri 

belirtilen süre içinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na Ģahsen teslim 

etmeleri Ģarttır. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılmaz. Ön kayıt koĢulları aĢağıdaki 

Ģekildedir:  

a) Adayın kimlik bilgilerinin, puan türlerinin ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu BaĢvuru 

dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu baĢvuru anında verilir). 

b) Adayın ilgili yıla ait YGS sonuç belgesinin sureti. (Adayların YGS sonuçları ÖSYM 

sınav sisteminden T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir.) 
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c) T.C kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı 

sayfaya çekilmiĢ fotokopisi. 

d) Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamıĢ olanlar, 

okullarından OBP (Ortaöğretim BaĢarı Puanı) ve mezun oldukları alanı belirten 

mezuniyet belgesi getireceklerdir.)  

e) Adayın son bir ay içinde çekilmiĢ 4,5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf, 

f) Sağlık KuruluĢlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini 

içeren doktor raporu, 

g) Milli sporcuların ilgili spor dalından milli sporcu olduklarını gösteren ilgili spor 

federasyonundan alacakları milli olma sayısını ve varsa milli baĢarılarını da 

(yarıĢmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı fotokopisi 

(K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),  

h) Türkiye ġampiyonu olan sporcuların bu baĢarılarını ilgili federasyon onaylı 

müsabaka cetvelini belgelemeleri gerekmektedir. 

i) Bireysel veya takım halinde ulusal/uluslararası baĢarıları olan adayların ve milli 

sporcu olarak baĢarıları olanların bu baĢarılarını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

veya ilgili federasyonlardan belgelemeleri gerekir. 

j) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran adayların sınava girecekleri spor dalında 

deneyim puanına esas teĢkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, 

Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur. 

k) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran adayların ilgili spor dalında, en az üç yıllık 

lisanslı sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter 

tasdikli sureti (en az üç farklı yarıĢma sezonuna ait üç kez vizeli lisans belgesinde son 

vize özel yetenek giriĢ sınavı baĢvuru tarihinden önce yapılmıĢ olmalıdır). 

l) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne milli kontenjanından baĢvuran Milli sporcular 

ve Türkiye ġampiyonu olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son beĢ yıl içerisinde 

en az bir kez milli olma veya Türkiye ġampiyonu olma Ģartını gösteren ve ilgili 

kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti. 

m) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne milli kontenjanından baĢvuran Milli sporcular ve 

Türkiye ġampiyonu olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son beĢ yıl içerisinde en 

az bir kez milli olma veya Türkiye ġampiyonu olma Ģartını gösteren ve ilgili 

kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti. 

n) MEB ile ilgili evraklar müsabakanın yapıldığı yıla bağlı olarak, OBESĠD veya 

Okul Sporları Federasyonundan alınacak ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. 

o) Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, 

mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi. 

p) Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuĢma engellerinden biri veya 

birkaçı bulunanlardan sınava baĢvuranlar, kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 

 

MADDE 12 – (1) Adaylara ön kayıt sırasında fotoğraflı Aday Bilgi Formu hazırlanır. 

Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, damgalı özel kimlik belgesini 

(nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. 

Damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiĢ, fotoğrafsız ya da adaya 

benzemeyen fotoğraflı kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Tarihleri ve KoĢulları 

MADDE 13 – (1) Özel Yetenek GiriĢ Sınavları (ÖYGS): Yüksekokul Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen tarih ve süreçler içinde yapılır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 

baĢvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde spor 

kıyafetleri ile sınav komisyonu önünde hazır bulunur.  

MADDE 14 – (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek GiriĢ Sınavları, 

spor salonunda yapılır. Sınav Üst Kurulu tarafından gerekli görülen durumlarda (olağanüstü 

durumlarda) sınav yer, gün ve saatleri için değiĢiklik önerilebilir.  

MADDE 15 – (1) Adayların, sıra numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte sınav 

komisyonu önünde hazır bulunmaları Ģarttır. Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran 

adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiĢ sayılır.  

MADDE 16 – (1) Adaylar tercih önceliğine göre baĢvurdukları bölümlerden sadece birini 

kazanır ve varsa diğer bölümün listesinden çıkarılır.  

(2) Yüksekokula ön kayıtla baĢvuran adaylar için ÖYGS aĢağıdaki Ģekilde yapılır:  

a) Özel Yetenek GiriĢ Sınavları (ÖYGS): Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne baĢvuran 

adaylar belirlenen sınava girerler. Sınav sonucunda adayların almıĢ oldukları dereceler 

en düĢükten en yükseğe doğru sıralanır.  

b) Sportif ÖzgeçmiĢ Değerlendirmesi: Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran adayların 

değerlendirilmesi, baĢvurdukları spor dalının bu Yönergede ilan edilen deneyim puanı 

değerlendirme tablosuna (EK1) göre yapılır. 

c) Genel BaĢarı Puanının Belirlenmesi (GBP): Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 

Mesleki Yeterlilik Sınavında (MYES) elde ettikleri puanlara göre,  Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü için Sportif ÖzgeçmiĢ Değerlendirmesinde elde ettikleri puanlara göre adaylar;  

c.1) Yönergenin 10. maddesinde belirtilen Ģekilde değerlendirilir.  

c.2) Adaylar elde ettikleri YerleĢtirme Puanına (YP) göre bölüm listesinde sıralanır.  

MADDE 17 – (1) Özel Yetenek GiriĢ Sınav Komisyonunun görevleri;  

a) Adayların Özel Yetenek GiriĢ Sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlemesi, 

gerektiğinde değiĢiklikler yapılarak ilan edilmesi,  

b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluĢturulması,  

c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin tespit edilmesi,  

d) Sınav jürilerinin oluĢturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm 

iĢlemlerin yürütülmesi,  

e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,  

f) BranĢlara göre sınav komisyonu ve diğer alt kurulları oluĢturma ve görevlendirmedir.  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Sınav Sonuçlarının Ġlanı 

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet 

sayfasında duyurulur. Adaylara ayrıca ve Ģahsen bir duyuru yapılmaz.  

MADDE19 – (1) Asıl adayların kesin kayıtları Düzce Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı tarafından yürütülür. Kesin kayıtların son günü GBP sıralamasına göre her 

bölümün kendi kontenjan sayısı kadar yedek listesi ilan edilir. Sınavı kazanan asıl adaylar, 

listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak kayıt yerine teslim 

etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi halde yerine sıradaki yedekler alınır. Zamanında 

kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiĢ sayılır ve hiçbir Ģekilde kayıt 

hakkı talep edemez.  

Yedeklerin Kesin Kayıt hakkı Kazanmaları  

MADDE 20 – (1) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde 

kayıtlarını yaptırmayan (son gün saat 17.00’den sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez) 

veya gerekli belgeleri kayıt yerine teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer ve 

yerlerine sırada olan diğer yedeklerin kaydı yapılır. Asıl adayların ilan edilen kayıt sürelerinin 

sonunda yedek listelerden, açık kalan kontenjan kadar yedek aday kesin kayıt için belirlenir 

ve ilan edilir. Belirlenen yedek adaylar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kontenjan 

dolmadığı takdirde ikinci ve son kez aynı usulle kesin kayıt hakkı verilir.  

MADDE 21 – (1) Ġlgili mevzuat ve bu yönerge ile belirtilen koĢulları taĢımayan adayların 

baĢvuruları geçersiz sayılır. KoĢulları taĢımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran 

adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koĢulları taĢımadıkları sonradan 

anlaĢılanlar ile bu koĢulları daha sonra kaybedenlerin kayıtları silinir.  

MADDE 22 – (1)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriĢ sınavı Ģiddetli fiziksel 

aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen 

eğitim/öğretim programı Ģiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi 

bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriĢ sınavına baĢvuran adaylar 

gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karĢılaĢılması muhtemel riskler konusunda her türlü 

sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiĢ sayılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Hükmü Bulunmayan Haller  

MADDE 23 – (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Düzce Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları 

uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge Düzce Üniversitesi Senatosu’nun onay tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA ALINACAK ÖĞRENCĠLERĠN  

BAġVURU, SINAV VE KESĠN KAYIT KURALLARI 
 
 

1-AMAÇ 

 

Bu kitapçık, Düzce Üniversitesi B.E.S.Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümüne özel yetenek sınavıyla, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne sportif özgeçmiĢ ile 

alınacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak özel yetenek sınavı ve sportif özgeçmiĢ 

değerlendirmesine iliĢkin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

2-GENEL HÜKÜMLER 

 

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 

Özel Yetenek Sınavı ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Sportif ÖzgeçmiĢ Değerlendirmesi 

aĢağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. 

 

1. BaĢvurular Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 

2. Özel Yetenek gerektiren eğitim programlarına baĢvurabilmek için adayların ilgili yıla ait 

YGS’ ye girmeleri zorunludur. 

3. Özel Yetenek gerektiren eğitim programları için, programın özelliğine göre, özel yetenek 

sınavları üniversitelerce düzenlenecek, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir 

puan halinde ifade edilecektir. Bu puanlama bundan sonra Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

adıyla anılacaktır. 

4. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

Yürütme Kurulu’nun kararı uyarınca OBP ve YGS puanları ağırlıklı olarak sınav sonuçlarına 

dâhil edilecektir. 

5. Sınav sonunda toplam puanları eĢit olan adaylardan, YGS puanı daha yüksek olan aday 

tercih edilecek, yine eĢitlik olması durumunda OBP ve yine eĢitlik durumunda, beceri ve 

koordinasyon sınavı puanı yüksek olan aday tercih edilecektir. 

6. ÖSYM (Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi) 2015 yılı 

özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile ilgili temel ilke ve 

kuralları ile YGS puan katkısı ve OBP ağırlığına iliĢkin uygulamalar bu sınavlar için de 

geçerlidir. 
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3-ÖN KAYIT ġARTLARI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programlarına ön kayıtlar 19– 21 Ağustos 2015 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Adayların Ön Kayıt için aĢağıda belirtilen belgeleri, belirlenen süre 

içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na ġAHSEN TESLĠM 

ETMELERĠ ġARTTIR.  Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön kayıt baĢvurusu 

Ģartları ve baĢvuru için gerekli belgeler aĢağıdaki gibidir. 

 

 

BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ ġARTLAR 
 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak. 

2- Lise ya da dengi okuldan mezun olmak. 

3- BaĢka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamıĢ olmak. 

4- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne baĢvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla 

ait YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden öğretmen liseleri ve liselerin spor 

alan / kol / bölümlerinden mezun olan adaylar, Türkiye ġampiyonu olan sporcular ve 

Milli sporcular için en az 140,000 ham puan ve üzeri, diğer alan /kol /bölüm mezunları 

için ise en az 230,000 ham puan ve üzeri YGS puanı almıĢ olmak. 

5- Antrenörlük Eğitimi bölümüne baĢvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS sınavında 

puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan / kol / bölümlerinden mezun olan 

adaylar, Türkiye ġampiyonu olan sporcular ve Milli sporcular için en az 140,000 ham 

puan ve üzeri, diğer alan /kol /bölüm mezunları için ise en az 160,000 ham puan ve 

üzeri YGS puanı almıĢ olmak ve en az 3 yıllık lisans sahibi olmak. 

6- Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuĢma engellerinden biri veya birkaçı 

bulunduğu halde sınava baĢvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 
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BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1- BaĢvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu baĢvuru anında verilir). 

2- Adayın ilgili yıla ait YGS sonuç belgesinin sureti. (Adayların YGS sonuçları ÖSYM sınav 

sisteminden T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir.) 

3- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamıĢ olanlar, 

okullarından OBP (Ortaöğretim BaĢarı Puanı) ve mezun oldukları alanı belirten mezuniyet 

belgesi getireceklerdir.)  

4- Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu 

belgelemesi. 

5- Sağlık KuruluĢlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek 

Sınavlarına Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren doktor 

raporu, 

6- Adayın son bir ay içinde çekilmiĢ 4,5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf, 

7- T.C kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı sayfaya 

çekilmiĢ fotokopisi. 

8- Milli sporcuların ilgili spor dalından milli sporcu olduklarını gösteren ilgili spor 

federasyonundan alacakları milli olma sayısını ve varsa milli baĢarılarını da (yarıĢmalarda 

derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı fotokopisi (K.K.T.C. ve yabancı 

uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),  

9- Türkiye ġampiyonu olan sporcuların bu baĢarılarını ilgili federasyon onaylı müsabaka 

cetvelini belgelemeleri gerekmektedir. 

10- Bireysel veya takım halinde ulusal/uluslararası baĢarıları olan adayların ve milli sporcu 

olarak baĢarıları olanların bu baĢarılarını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili 

federasyonlardan belgelemeleri gerekir. 

11- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran adayların sınava girecekleri spor dalında deneyim 

puanına esas teĢkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı veya ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur. 

12- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran adayların ilgili spor dalında, en az üç yıllık 

lisanslı sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter 

tasdikli sureti (en az üç farklı yarıĢma sezonuna ait üç kez vizeli lisans belgesinde son vize 

özel yetenek giriĢ sınavı baĢvuru tarihinden önce yapılmıĢ olmalıdır). 

13- Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne milli kontenjanından baĢvuran Milli sporcular ve 

Türkiye ġampiyonu olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son beĢ yıl içerisinde en az bir 

kez milli olma veya Türkiye ġampiyonu olma Ģartını gösteren ve ilgili kurumca verilen 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti. 

14- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne milli kontenjanından baĢvuran Milli sporcular ve Türkiye 

ġampiyonu olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son beĢ yıl içerisinde en az bir kez 

milli olma veya Türkiye ġampiyonu olma Ģartını gösteren ve ilgili kurumca verilen 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti. 

15- MEB ile ilgili evraklar müsabakanın yapıldığı yıla bağlı olarak, OBESĠD veya 

Okul Sporları Federasyonundan alınacak ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. 

16- Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet 

belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi. 
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GEREKLĠ BELGELERLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

Yukarda baĢvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Sınav Sonuç Belgesi, 

Nüfus cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi, Lisans Belgesi v.b.) belgelerden herhangi birinin 

fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı 

kazanmıĢ olsa dahi kaydı yapılmaz. Kaydı yapılmıĢ olan adayların kayıtları silinir ve 

hakkında hukuki iĢlem baĢlatılır. 

 

4– ÖN KAYIT, SINAV TARĠHĠ VE YERLERĠ 
 
 

Ön Kayıt Tarihleri: 19 - 21 Ağustos 2015 (saat 09:00-17:00) 

Kayıt Yeri: Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Sınav Tarihi: 24 Ağustos 2015’te 09:00’da baĢlayacaktır. 

Sınav Yeri: Üniversite web sayfasında duyurulacaktır. 
 
 
 
5 – KONTENJANLAR 
 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı için Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu kontenjanları tablodaki gibidir. 
 

 

BÖLÜMLER 

 

GENEL KONTENJAN 

MĠLLĠ SPORCU 

KONTENJANI (GENEL 

KONTENJANA DAHĠLDĠR) 

Beden Eğitimi  

Öğretmenliği Bölümü 

 

40 (14 Kadın-26 Erkek) 
20 milli sporcu 

(13 erkek-7 kadın) 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 1. Öğretim 

 

40 (14 Kadın-26 Erkek) 
20 milli sporcu 

(13 erkek-7 kadın) 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 2. Öğretim 

 

40 (14 Kadın-26 Erkek) 
20 milli sporcu 

(13 erkek-7 kadın) 

 
 

Kadın kontenjanları dolmazsa erkeklerden, erkek kontenjanları dolmazsa 

kadınlardan, milli sporcu kontenjanı dolmadığı takdirde genel kontenjandan, 

genel kontenjan dolmadığı takdirde milli sporcu kontenjanından 

tamamlanacaktır. 
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6-BAġVURU ĠġLEMLERĠ 
 
 
 
a-BaĢvuru Dosyasının Alınması: Sınava baĢvurmak isteyen adaylar ön kayıt baĢvurularının 

baĢladığı günden itibaren baĢvuru dosyalarını  (Özel yetenek sınava giriĢ kimlik belgesi, 

baĢvuru dilekçeleri bulunur.) “Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav 

Kayıt Bürosu’ndan temin edeceklerdir. 

b-BaĢvuru Evraklarının Doldurulması: Adaylar dosya üzerine yazılması istenilen kimlik ve 

kayıt bilgilerini büyük harflerle okunaklı ve eksiksiz bir Ģekilde yazacaklardır.  Dosya içindeki 

dilekçeler dikkatlice okunup imzalanacaktır. “Özel Yetenek Sınavları GiriĢ Belgesi” eksiksiz 

doldurulacak, fotoğraf yapıĢtırılacaktır. Sınav sonrası kayıt ve denetim iĢlemlerinde adayın 

imzası büyük önem taĢıyacağından, adayın buraya atacağı imza her zaman kullandığı 

değiĢmeyen nitelikteki tek imzası olmalıdır. 

c-BaĢvuru Dosyasının Teslim Edilmesi: Adayların doldurdukları evrakları yine aynı dosya 

içine koyup baĢvuru bürosuna, 19-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında, saat 17:00' ye kadar 

kontrol ettirerek teslim etmeleri ve imzalanmıĢ Özel Yetenek Sınavı GiriĢ Belgesi ve üzerinde 

aday numarası yazılı formalarını almaları gerekir. 

 
 

ĠmzalanmamıĢ belgeler iĢleme konulmayacaktır. 
 
 
 

Ön kayıtta bazı gruplar müracaatın son gününü ve hatta son saatlerini 

beklemektedir. Bu durum yığılmalara yol açmakta ve kayıt süresini uzatmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi kayıtlar saat 17:00 itibariyle durdurulacaktır. Adaylar 

evraklarını tamamlamıĢ olsalar dahi saat 17:00’den sonra kayıt yapılmayacaktır. 
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7- SINAV VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 

Sınavlar, B.E.S.Y.O. Müdürlüğünün ilan ettiği tarih ve süreçler içinde yapılır. Adaylar ilan edilen 

sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde üzerinde aday numarası bulunan spor forması 

(kayıt sırasında verilecektir)  ile hazır bulunacaklardır. 

ÖYGS,  24 Ağustos 2015 tarihinde baĢlayacaktır ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 

Beceri ve Koordinasyon testi tek aĢamalı olarak yapılacaktır. 

 

 

8- ĠTĠRAZ 

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanlarına iliĢkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iĢ 

gününde saat 17:00’ye kadar, itiraz bedeli olan 100TL, Halk Bankası Düzce Üniversitesi Merkez ġubesi 

06000032 nolu hesaba “itiraz bedeli” olarak yatırıldıktan sonra Yüksekokul Müdürlüğüne dekont ile 

birlikte yazılı olarak yapılır. 

Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri Yüksekokul resmi 

internet sitesinde ve Yüksekokul binasındaki panolarda ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine 

ait verilere iliĢkin olası yanlıĢlıklara itirazları, ilanı takip eden 24 saat içinde saat 17.00‟ye kadar 

yapılacaktır. 

Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

9- SINAVDAN ĠHRAÇ  

Adayların veya birinci derece yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine ve 

diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe ve 

öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar vermeleri, 

hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan ihraç 

edilecektir. Sınav görevlilerinin Ģikâyetleri söz konusu olduğunda, bu Ģikâyetler yetkili birimlere 

bildirilecektir. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ  

SINAV VE DEĞERLENDĠRMESĠ 

 
 
Özel Yetenek GiriĢ Sınavı (ÖYGS): 
 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için yetenek sınavı 5 istasyonlu “Beceri ve Koordinasyon” 

parkurundan oluĢmaktadır. Sınav sonunda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere, adayların parkuru 

tamamlama süreleri en düĢükten en yükseğe doğru sıralanır ve Puanlama Sonunda derecelere göre 

alınan puanlar “Özel Yetenek Sınavı Puanı” olarak değerlendirilir. Özel Yetenek Sınavı puanı 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 25.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-01.01 sayılı ve 

Ortaöğretim BaĢarı Puanı konulu yazısında belirttiği formüllerde yerine koyularak değerlendirilir. 

 

BECERĠ VE KOORDĠNASYON PARKURU 

 
Beceri ve Koordinasyon parkuru toplam 5 ayrı istasyondan oluĢur. Bu parkurda adaylar zamana 

karĢı yarıĢırlar. Aday baĢlangıç fotoselinden geçerek kendisi için sınav süresini baĢlatır. Parkuru 

hatasız tamamladıktan sonra bitiĢ fotoselinden geçerek sınav süresini durdurur. Her adaya iki tekrar 

hakkı verilir ve iyi olan derece değerlendirmeye alınır. Adaylara parkuru deneme hakkı verilmez. 

 

Beceri ve Koordinasyon testinde yapılacak hareketler sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢtir: 
 

1. Ġstasyon: Geriye takla, Yarım burgu, Öne takla 

2. Ġstasyon: Denge aletinden geçiĢ 

3. Ġstasyon: Masa tenisi topunun masa tenisi raketi ile engel aralarından sektirilerek geçilmesi 

(slalom) 

4. Ġstasyon: Engeller üzerinden ritmik olarak çift ayakla sıçrama. 

5. Ġstasyon: Renkli topları yerleĢtirme. 

 
 

Önemli Not: Beceri ve Koordinasyon parkurunda yapılacak sınav kamera ile kayıt edilecektir.  

 Parkur içindeki istasyonlardan herhangi birinin istasyon görevlisinin uyarısına rağmen 

kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday o hakkını kullanmıĢ olacaktı r, 

ikinci hakkında da kural ihlali yapması durumunda diskalifiye edilecektir.  

 Koordinasyon sınavında her aday kendi grubuyla sınava girmek zorundadır. Sırası geçen 

adaya ek hak verilmez. 

 

Sınavla ilgili değiĢiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu yetkilidir.  
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BECERĠ VE KOORDĠNASYON PARKURU ġEMASI 
 

 

 

 
 
 
 

  

1. İSTASYON 

ÖNE TAKLA 

GERİYE TAKLA 

2. İSTASYON 

DENGE 
ALETİNDEN 

GEÇİŞ 

4. İSTASYON 

ENGELLER 
ÜZERİNDEN 

ÇİFT AYAK 5 KEZ 
SIÇRAMA 

MASA TENİSİ RAKETİ İLE 
TOP SEKTİREREK SLALOM 

3. İSTASYON 

YARIM BURGU 

5. İSTASYON 

RENKLİ TOPLARI 
TEKER TEKER 

YERLERİNE 
YERLEŞTİRME 
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BECERĠ VE KOORDĠNASYON PARKURU ĠÇĠN AÇIKLAMALAR 

1. Geriye takla: Bacaklar bitiĢik bir Ģekilde gövdenin minderde geriye doğru yuvarlanmasıyla 

yapılmalıdır. Geriye doğru yuvarlanmada minderden kalkıĢlar ayaklar üzerinde yapılmalıdır. 

Diz üstündeki kalkıĢlar geçersiz sayılır ve hata olarak değerlendirilir. Geriye takla bitiminden 

sonra yarım burgu yapılır.  

Yarım burgu: 180 derece iki ayak yerden kesilecek Ģekilde, vücut dik pozisyonda iken dikey 

eksende dönülür. Vücut çömelik pozisyondayken yapılan dönüĢler geçersiz sayılır ve hata 

olarak değerlendirilir. 

Öne takla: Bacaklar bitiĢik bir Ģekilde gövdenin minderde öne doğru yuvarlanmasıyla 

yapılmalıdır. Minderden kalkıĢ eller mindere değmeden gerçekleĢtirilmelidir. Ellerin mindere 

teması ile yapılan (mindere dayanarak) kalkıĢ geçersiz sayılır ve hata olarak değerlendirilir. 

Hata durumunda hareketin doğrusu yapılana kadar tekrar ettirilir.  

2. Denge aletinden geçiĢ: Harekete denge üzerinde iĢaretlenen noktanın gerisinden baĢlanır ve 

yine iĢaretli noktanın ilerisine en son adım basılarak bitirilir. Denge aletinin ortasında bir çizgi 

bulunur, denge aletine çıkan aday ortada bulunan çizgiden önce düĢerse baĢtan baĢlayarak; 

ortada bulunan çizgiden sonra düĢerse ortadaki çizgiden baĢlayarak hareketi tekrar etmek 

zorundadır. 

3. Masa Tenisi raketi ve topu ile slalom: Masa tenisi raketi ile topu sektirerek slalom çubukları 

arasından geçilir. Slalom gidiĢ geliĢ Ģeklinde yapılır. Slaloma sağdan veya soldan baĢlamak 

adayın tercihidir. Topla birlikte adayın da engeller arasından geçmesi gerekir. Bu geçiĢ 

sırasında topu sektirmeden raket üzerinde taĢımak, topu fırlatmak ve slalom çubuklarını 

devirmek hata olarak kabul edilir. Aralarından geçilen slalom çubuklarının devrilmesi 

durumunda aday slalom çubuğunu istasyonun olması gereken haline gelecek Ģekilde düzeltir 

ve slalom geçiĢini kaldığı yerden tekrar eder. Masa tenisi topu raket üzerinden düĢtüğü 

takdirde top alınarak düĢüĢün baĢladığı yerden tekrar baĢlayacak Ģekilde slalom tamamlanır. 

Masa tenisi raketi ve topu alındığı Ģekilde masanın üzerine bırakılmalıdır. Topu yerine 

koymamak, fırlatmak veya atmak hata olarak kabul edilir. Hata durumunda hareketin doğrusu 

yapılana kadar tekrar ettirilir.  

4. Engeller üzerinde çift ayakla sıçrama: Belirli aralıklara yerleĢtirilmiĢ 5 adet kadınlar 

adaylar için 45cm, erkek adaylar için 60cm yüksekliğindeki engeller üzerinden çift ayak 

sıçrayarak geçilir. Çift ayak sıçrama ve yere çift ayak düĢüĢ yapılmalıdır. Engel üstünden tek 

ayakla sıçrama ve tek ayak düĢüĢ hata olarak kabul edilir. Engellerin düĢürülmesi hata olarak 

kabul edilir. Üzerlerinden atlanan engellerin devrilmesi durumunda aday engeli istasyonda 

olması gereken haline gelecek Ģekilde düzeltir ve kaldığı yerden tekrar eder. Hata durumunda 

hareketin doğrusu yapılana kadar tekrar ettirilir.  

5. Renkli topları yerleĢtirme: Masa üzerinde bulunan 9 adet renkli ve numaralı top kasa da yer 

alan boĢluklara doğru renkler ve sayılar eĢleĢecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Renklerin veya 

sayıların hatalı olması, topun düĢmesi, topun fırlatılması, atılması gibi durumlarda oluĢacak 

hata doğrusu yapılıncaya kadar tekrar ettirilir. YerleĢtirme iĢlemi tek el ile ve her seferinde 

kutudan bir top alarak yardımsız olarak yapılmak zorundadır. Doğru yerleĢtirme onayı alır 

almaz bitiĢ çizgisine koĢularak beceri ve koordinasyon parkuru tamamlanır. 

 

 Hata durumlarında hareketin doğru Ģekli, ilgili istasyon hakemi tarafından onaylanana 

kadar tekrar edilir. 
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10– GENEL SINAV DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 
Genel sınav değerlendirmesi 2015 ÖSYM kitapçığının 22 ve 23. sayfalarında yer alan Özel yetenek 

sınav değerlendirmesi formülüne göre yapılacaktır. 2014-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına 

yerleĢtirilmiĢ olan adaylar 2015-ÖSYS'de aynı imkândan yararlanmak için tekrar baĢvurduklarında, 

OBP’larına Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır. 

 

11 – SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE YERLEġTĠRME 

 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Düzce Üniversitesi Rektörlüğün onayından sonra ilan edilir. 

Yapılan Yetenek Sınavı değerlendirmeleri sonucunda tüm adaylar YerleĢtirme Puanına (YP) göre en 

yüksekten en düĢük puana doğru sıralanacaktır. YerleĢtirme Puanı (YP) sıralamasında en yüksek toplam 

puanı kazanan ilk adaydan itibaren açıklanacak olan adaylar, kesin kayıt günlerinde kayıt yaptıracaklardır. 

Sınavı kazandığı halde kesin kayıtlar süresince kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek olarak girmeye 

hak kazanan adaylardan sırayla, toplam baĢarı puanlarına göre kontenjan tamamlanacaktır. 

Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiĢ sayılır ve hiçbir Ģekilde 

kayıt hakkı talep edemez. 

 
 

Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri: Düzce Üniversitesi web sayfasından takip edilecektir. 
 
 
 

KESĠN KAYIT BELGELERĠ:  
 

Öğrenci iĢleri daire baĢkanlığı tarafından ilan edilecektir. 
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EK 1 

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖYS SPORTĠF ÖZGEÇMĠġ PUAN TABLOSU 

Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar 

SIRA BELGE ADI PUAN 

1 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili 

yönetmeliğine uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branĢlarında ilgili 

Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

onaylanmıĢ, katıldıkları yarıĢma türüne göre A ve B sınıfı milli sporcu 

belgesi  

100 

2 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili 

yönetmeliğine uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branĢlarında ilgili 

Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

onaylanmıĢ, katıldıkları yarıĢma türüne göre C sınıfı milli sporcu belgesi 

 Milli Takımlarda antrenörlük yapmıĢ olduğunu ilgili federasyondan resmi 

onaylı müsabaka cetveli eki ile birlikte belgelemek.    

 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligde (futbol branĢı için 

Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig dahil) 3 resmi müsabakada oynadığını 

müsabaka cetveli ile belgelemek.  

90 

3 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında 2. Ligde 3 resmi müsabakada 

oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler 

kategorisinde Türkiye ġampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye 

ġampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek veya herhangi bir kategoride 

Türkiye rekoruna sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile belgelemek. 

70 

4 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında Futsal 1. Ligi, Plaj Futbolu 1. Ligi, Plaj 

Hentbolu 1. Ligi, Plaj Voleybolu 1. Ligi, BAL, A2, 3. Liglerde, 

(basketbol ve voleybol için bölgesel ligler) 3 resmi müsabakada 

oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen, Gençler veya 

Yıldızlar kategorisinde Türkiye ġampiyonaları’nda veya Kulüplerarası 

Türkiye ġampiyonasında ilk 3 dereceye girdiğini resmi olarak 

belgelemek.  

 Uluslararası hakemlik belgesine sahip olmak.  

60 
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5 

 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından Türkiye ġampiyonaları 

veya Kulüplerarası Türkiye ġampiyonası dıĢındaki federasyonun resmi 

organizasyonlarda (yıldızlar ve üst grup) ilk üç dereceye girdiğini resmi 

onaylı olarak belgelemek.  

 Ulusal veya A klasman hakemlik belgesine sahip olmak.  

30 

6 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligdeki takımların alt 

yapılarında (futbol branĢı için Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig dahil) 

(gençler, ümitler, yıldızlar, U18, U17, U16, U15) 3 resmi müsabakada 

oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Ġlgili federasyonun Türkiye Okullar arası ortaokul ve liseler arası 

müsabakalarında ilk üç dereceye girmek (müsabakada yer almak 

zorundadır).  

 2. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak.  

 Bölge, B veya C klasman hakemlik belgesine sahip olmak. 

20 

7 

 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. Halk oyunları branĢında 

alınmıĢ antrenörlük ya da usta öğreticilik belgesine sahip olmak. 

 En az 3 yıllık tescilli lisansa sahip olmak ve en az 3 resmi müsabakada 

yer aldığını gösteren müsabaka cetveli ile belgelemek (Gençlik 

Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerinden).  

 Herhangi bir spor kulübünde en az 3yıl lisanslı sporcu olarak halk 

oyunları branĢında faaliyet göstermiĢ olduğunu belirten belge (Sporcu 

Lisansı, Onaylı YarıĢma Takım Listesi, Ulusal ve Uluslararası 

organizasyonlarda yer aldığına dair onaylı belge, Halk Oyunları 

yarıĢmalarında alınan dereceleri belirten belge vb.)  

 Ġl veya Aday hakem belgesine sahip olmak  

10 
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ADAYLARIN DĠKKATĠNE 

 

Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar geçerli sayılmayacak, 

adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. Sınava girecek Kadın ve Erkek adaylar 

sınav günü spor kıyafetleri ile hazır bulunacaklardır. 

Sınav sırasında komisyon üyelerine, sınavdaki görevlilere saygısızlık yapan ve sınav 

düzenini bozan adayların sınavları iptal edilecektir. 

 

 

 

 

BAġARILAR DĠLERĠZ 
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