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İSTİKLAL MARŞI 
 
 

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 



GENÇLİĞE HİTABE 
 
 
 

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 
 
 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
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Sevgili Adaylar, 

Çok genç ama dinamik ve girişimci Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 

Sizlerin Avrupa Girişimcilik Ödülünü ilk kez Ülkemize kazandırmış, ulusal ve uluslararası 

sıralamalarda yerini üst sıralarda yer alarak tescillemiş, kısa zamanda pek çok işbirliği ağı içinde 

yer almayı başarmış Üniversitemizin yeni başarılara ulaşmasına katkı sağlayacağınızı umuyoruz.  

Öğrenci odaklı, insana değer veren, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile tüm 

öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Hızla değişen dünyada yaşamın kaynağı spor damarlarımızın 

genişlediği, çok daha fazla bireyin spor faaliyetlerinin oluşturacağı 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 kolaylaştıracaktır.  

Üniversitemiz, İstanbul ile Ankara arasında yeşilin ve mavinin buluştuğu Düzce’de doğanın 

kucağında girişimci ve yenilikçi bir Üniversite olarak, düşünen, araştıran ve üreten yeni 

öğrencilerini aramaktadır.  İlke edindiğimiz değerler ve tüm işbirliklerimiz 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 Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine YGS ve Sporcu Özgeçmiş puanı ile öğrenci alan dört 

yıllık bir eğitim kurumudur.  

 

Fakültemizin, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. öğretim), Beden Eğitimi Öğretmenliği (I. 

Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. öğretim) bölümlerine bu yıl YGS sınavı ve sporcu 

özgeçmişi ile 200 öğrenci alınacaktır. Fakültemiz, spor tesisleri ve eğitim öğretim altyapısı 

bakımından güçlü bir üniversitedir. Bu özellik, öğrencilerimizin yetişmesine olumlu bir katkı 

sağlamaktadır. Fakültemiz, alanında uzman öğretim elemanları, modern derslikleri ve uygulama 

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

  

Sınav kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız 2016–2017 Özel Yetenek Giriş Sınav 

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

sizlere tüm aşamalarda yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır.  

 

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

başarıların belgelenmesi durumunda, adaya puan katkısı sağlayarak daha avantajlı konuma 

getirecektir.  

 

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

itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Fakültemize almaktır.  
 

2016 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 başvuru formunu teslim ettikten sonra da kayıt ve yerleştirme işlemleri 

tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır. 

 

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

etmenizden, sevgi, barış ve hoşgörü ile insanları birleştiren ve evrensel kültürün bir parçası olan 

beden eğitimi öğretmenliğini, antrenörlüğü ve spor yöneticiliğini meslek olarak seçmeye aday 

olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve tüm çalışma arkadaşlarım adına başarılar diliyorum. 
 
 

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY 

Fakülte Dekanı 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU KILAVUZU 
 

GİRİŞ  

Spor Bilimleri Fakültemiz; araştırıcı, sorgulayıcı, üreten, gelişime açık, çözümleyici ve topluma 

liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı spor adamları yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Spor bilimine ev 

sahipliği yapmayı, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak toplumumuzun yaşam kalitesini 

arttırmayı görevi olarak kabul etmiştir. Fakültemiz; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve 

Spor Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Beden 

Eğitimi Öğretmenliği bölümleri arasında Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanmaktadır. 

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

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

Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 80 (Normal öğretim:40, İkinci öğretim:40) öğrenci alınarak 

toplam 160 öğrenci sayısına ulaşılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 80 (Normal öğretim:40, İkinci öğretim:40) öğrenci alınarak 

toplam 280 öğrenci mevcudu ile başarılı bir eğitim öğretim yılı daha geride bırakılmıştır.  

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümüne 80 (Normal öğretim:40, İkinci öğretim:40) ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 80 öğrenci (Normal 

öğretim:40, İkinci öğretim:40) alınacaktır. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİMİ 

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY  Fakülte Dekanı  

Yrd. Doç. Dr. Reşat SADIK Dekan Yardımcısı  

Doç. Dr. Nurper ÖZBAR  Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk.  

Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER  Spor Yöneticiliği Böl. Bşk.  

Fikret ERSOY  Fakülte Sekreteri  

BÖLÜM BAŞKANLARI, ÖĞRETİM ELEMANLARI VE İDARİ KADRO 

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY Beden Eğitimi Öğretmenliği Böl. Bşk.  

Doç. Dr. Nurper ÖZBAR  Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk.  

Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER  Spor Yöneticiliği Böl. Bşk.  

Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL  Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ  Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA  Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayla TAŞKIRAN  Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN  Öğretim Üyesi  

Yrd. Doç. Dr. Reşat SADIK Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Nurgül TEZCAN KARDAŞ Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN Öğretim Üyesi 

Öğr. Gör. Yavuz ÖNTÜRK Öğretim Görevlisi 

Okt. Zeki DEMİRCİ Okutman 

Okt. Pelin USTAOĞLU Okutman 

Arş. Gör. Kadir TİRYAKİ  Öğretim Elemanı  

Arş. Gör. Mensur PEHLİVAN  Öğretim Elemanı  

Fikret ERSOY Fakülte Sekreteri 

Nimet GÖZALAN Fakülte Dekan Sekreteri 

Emine Tuba AKMES Bölümler Sekreteri 

Harun AKÇAY Öğrenci İşleri 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GENEL BİLGİLER  

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 ilişki yararlarını anlayabilen, beden 

eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 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 karşılayabilen, 

lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı 

olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmeni yetiştirmektir.  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları;  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak,  

 Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi 

ve Spor Programlarında Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler.  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün Amacı;  

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

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

çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını 

yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek 

seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü 

konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) 

yetiştirmektir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;  

 Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim 

Dairesi, Federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör olarak,  

 Amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç 

Analizcisi olarak,  

 Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğretim 

Elemanı olarak çalışabilirler. 

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün Amacı; 

Spor faaliyetlerinin organize edilmesi, denetlenmesi, yürütülmesine ilişkin çeşitli eğitim-öğretim 

faaliyetleri sonucu yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla etkili iletişim kurabilen, ekip 

halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi “Spor Yöneticisi” sıfatı ile kişiler yetiştirmektir.  

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;  

 Profesyonel spor yönetimi, spor organizasyonları ve pazarlama yönetimi, spor eğitimi ve etkinlikler 

koordinatörlüğü, egzersiz ve fiziksel uygunluk merkezleri yönetimi, takım yöneticiliği gibi alanlar bu 

bölümün mezunları tarafından yürütülür. 

 YÖK’ün 15–01 96 tarih ve 55–1114 sayılı yazılarında 2547 sayılı kanun 2880 sayılı kanunla değişik 

43/b maddesine göre mezunlarımız spor yöneticisi unvanını kullanabileceklerdir. 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Başvuruları ilgili tarihler.  

İŞLEM  TARİH  

Online Ön Başvuru 29 Haziran – 11 Temmuz 2016 

Evrak Teslimi 12 – 15 Temmuz 2016 Saat:17:00’a kadar  

Evrak Kontrol  16 – 18 Temmuz 2016  



6 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden 

Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne YGS ve sportif özgeçmiş ile Spor 

Yöneticiliği Bölümüne YGS puanı ile öğrenci alınmasına ve başvurusuna ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Spor Bilimleri Fakültesinin sportif özgeçmiş ile öğrenci alan 

bölümlerine yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, 

sonuçların ilanı, kesin kayıt koşulları 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 hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Sportif Özgeçmiş Puanı (SÖP): Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi Öğretmenliği 

için her spor dalına özgü belirlenmiş olan ve adayın spor alanındaki deneyimini ölçeklendiren 

puanı (EK 1), 

b) İtiraz Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşan 

ve adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına yönelik itirazlarını değerlendiren komisyonu, 

c) OBP: Adayın Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını, 

d) GBP: Genel Başarı Puanı = Yerleştirme Puanı. Adayın Standartlaştırılmış 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 Yerleştirme Merkezini, 

f) ÖYGS: Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek Giriş Sınavlarını,  

g) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını (SÖP Puanı kullanılacaktır),  

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

i) YGS: Adayın Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Puanını,  

j) Sınav Komisyonu: Spor Bilimleri Fakültesinin, Fakülte Kurulundan oluşan komisyonu,  

k) Sınav Üst Kurulu: Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında Fakülte 

Dekanı ve Bölüm Başkanlarından oluşan kurul,  

l) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosu 

m) Üniversite: Düzce Üniversitesini,  

n) Fakülte: Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,  

o) Fakülte Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,  

p) Fakülte Kurulu: Spor Bilimleri Fakülte Kurulunu ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar ve Giriş Esasları 

MADDE 5 – (1) Fakülte 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 yerleştirme usulleri) Sınav Üst Kurulu 

tarafından belirlenir.  

MADDE 6 – (1) Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin bölümlerine ilan edilen 

kontenjanlarla sınırlı olarak, Fakülte Kurulu’nca belirtildiği şekilde 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 branşlardan 1. Öğretim ve 2. Öğretim için YGS puanı, sportif özgeçmiş ve en az 3 yıllık 

(aynı branşta) lisansa sahip olma şartına bağlı olarak öğrenci alınacaktır. 

(3) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde; Olimpik ve 

Olimpik olmayan branşlardan, YGS puanı, sportif özgeçmiş ve en az 3 yıllık (aynı branşta) lisansa 

sahip olma şartına bağlı olarak öğrenci alınacaktır. 

(4) Spor Yöneticiliği Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde YGS puanı ve 2 yıllık 

lisansa sahip olmak şartlarına bağlı olarak 1. Öğretim ve 2. Öğretim için öğrenci alınacaktır.  

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

a) Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen 

adayların; en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri 

geçerli sayılacaktır. Ön kayıt için teslim edilecek olan Millilik belgesinde 

organizasyonun kaç ülkenin katılımı ile gerçekleştiği açık bir şekilde yazmak 

zorundadır. 

b) Milli olan sporcuların, Milli Sporcu olduklarını gösteren belgelerinin (ilgili kurumca 

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

ve liselerin spor alan /kol/ bölümlerinden mezun adayların, ilgili yıla ait YGS puan 

türlerinin (YGS 1–2–3–4–5–6) herhangi birinden 150.000 ve daha fazla YGS puanına 

(OBP hariç) sahip olmaları gerekir.  

c) Milli sporcu kontenjanı genel kontenjana dâhildir. Milli sporcu kontenjanından başvuran 

Milli sporcularda sınav tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde en az bir kez milli olma 

şartı aranmaktadır.  

d) Milli sporcular diğer adaylar gibi değerlendirmeye alınırlar. Milli sporcular kendilerine 

ayrılmış kontenjan ve sporcular arasında değerlendirmeye tabi tutulur. Milli sporcu 

kontenjanı dolduğunda yerleşemeyen sporcular genel kontenjan dâhilinde mevcut 

puanlarına göre değerlendirilir. 

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 dışındaki adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden; 

a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 180,000 (Yüz seksen) puan veya daha fazla,  

b) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 240,000 (İki yüz kırk) puan veya daha fazla, 

c) Spor Yöneticiliği Bölümü için 220,000 (İki yüz yirmi) puan veya daha fazla YGS 

puanına sahip olmaları şartı aranır.  
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(3) Adaylar, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği 

Bölümlerinden birden fazla tercih yapabilirler. 

(4) Adaylar, hangi bölümü öncelikle tercih edeceklerini başvuru sırasında belirtmek zorundadır. 

(5) Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuran adaylar 1. Öğretim ve 

2. Öğretim tercih sıralamasını başvuru sırasında belirtmek zorundadır. 

(6)  Başvurudan sonra hiçbir şekilde tercih değişikliği yapılamaz. 

(7) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmek için adayların değerlendirilecekleri spor 

dalında federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta lisanslı sporcu olmaları şarttır.  

(8) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvurabilmek için adayların değerlendirilecekleri 

spor dalında federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta lisanslı sporcu olmaları 

şarttır. 

(9) Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için adayların değerlendirilecekleri spor dalında 

federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık lisanslı sporcu olmaları şarttır. 

(10) Antrenörlük Eğitimi bölümüne girecek olan adaylar uzmanlık dalı eğitimine 3. sınıf itibari ile 

başlar. Adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yaptıkları ve lisanslı oldukları 

branştan uzmanlık almak zorundadır. Ancak adaylar 3. sınıf itibari ile uzmanlık branşlarının 

açılmaması durumunda Fakülte bünyesinde açılan branşlardan uzmanlık dalı seçer ve 

mezuniyetini bu branştan tamamlarlar. 

MADDE 9 – (1) Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran 

adayların sportif özgeçmiş puanlaması, bu yönergede ilan edilen değerlendirme tablosuna (EK-1) 

göre yapılır.  

MADDE 10 – (1) Adayın yerleştirmeye esas olan puanı; 2016 yılı ÖSYS sınav kılavuzunda 

yer alan özel yetenek sınavları hesaplama formülüne göre belirlenir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ön Kayıt koşulları 

MADDE 11 – (1) Fakültenin bölümlerine ön kayıtlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği 

tarihler arasında yapılır. Adaylar ön kayıt için aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içinde, Spor 

Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt Bürosu’na şahsen veya noter onaylı vekalet belgesi ile teslim 

edilebilir. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılmaz. Ön kayıt koşulları aşağıdaki şekildedir:  

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

dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru 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.) 

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

çekilmiş fotokopisi. 

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

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

belgesi getireceklerdir.)  

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

f) Milli sporcuların ilgili spor dalından sınav tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde en az bir 

kez milli olduklarını gösteren ilgili federasyondan alacakları milli olma sayısını ve varsa 

milli başarılarını da (yarışmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı 

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

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

belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi. 

h) Türkiye Şampiyonu olan (sınav tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde en az bir kez) 

sporcuların bu başarılarını ilgili federasyon onaylı müsabaka cetveli ile belgelemeleri 

gerekmektedir. 

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

olarak başarıları olanların bu başarılarını Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili 

federasyonlardan belgelemeleri gerekir. 

j) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye girecekleri spor 

dalında deneyim puanına esas teşkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, 

Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri 

zorunludur. 

k) Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların 

değerlendirilecekleri spor dalında, federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta 

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

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

özel yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önce yapılmış olmalıdır). 

l) Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık 

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

tasdikli sureti. 

m) Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; 

en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli 

sayılacaktır. Ön kayıtta teslim edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç 

ülkenin katılımı ile gerçekleştiği açık bir şekilde yazmak zorundadır. 

n) Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı 

bulunanlardan sınava başvuranlar, kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 

o) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Tarihleri ve Koşulları 

MADDE 13 – (1) Özel Yetenek Giriş Sınavları (ÖYGS): Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tarih ve süreçler içinde yapılır.  

MADDE 14 – (1) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birini 

kazanır ve varsa diğer bölümün listesinden çıkarılır.  

(2) Fakülteye ön kayıtla başvuran adaylar için ÖYGS aşağıdaki şekilde yapılır:  

a) Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesi: Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümüne başvuran adayların değerlendirilmesi, başvurdukları spor dalının bu Yönergede 

ilan edilen deneyim puanı değerlendirme tablosuna (EK1) göre yapılır. 

b) Genel Başarı Puanının Belirlenmesi (GBP): Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 

Sportif Özgeçmiş puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanır.  

c) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesinde elde ettikleri 

puanlara göre adaylar;  

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

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

(3) Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuran adayların değerlendirmesi 2016 yılı ÖSYS sınav 

kılavuzunda yer alan özel yetenek sınavları hesaplama formülüne göre belirlenir. 

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

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

gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,  

b) Sınav görevlileri ve jürilerinin oluşturulması,  

c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin tespit edilmesi,  

d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlemlerin 

yürütülmesi,  

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

f) Branşlara göre sınav komisyonu ve diğer alt kurulları oluşturma ve görevlendirmedir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınav Sonuçlarının İlanı 

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasında duyurulur. 

Adaylara ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.  

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

Başkanlığı 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 etmiş sayılır ve hiçbir şekilde 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) İlgili mevzuat ve bu yönerge ile belirtilen koşulları taşımayan adayların 

başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde kayıt yaptıran adayların değerlendirme 

sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu 

koşulları daha sonra kaybedenlerin kayıtları silinir.  

MADDE 22 – (1) Spor Bilimleri Fakültesinde sürdürülen eğitim/öğretim programı şiddetli 

fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu 

nedenle fakülteye başvuran adaylar eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler ve derslerin 

gerekliliklerinin yerine getirilmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul 

etmiş sayılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli 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, Fakülte ve Fakülte 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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2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN  

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT KURALLARI 
 
 

1-AMAÇ 

Bu kitapçık, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi 

Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine alınacak öğrencilerin seçilebilmesi için uygulama 

esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2-GENEL HÜKÜMLER 

Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuran adayların değerlendirmesi 2016 yılı ÖSYS sınav 

kılavuzunda yer alan özel yetenek sınavları hesaplama formülüne göre belirlenecektir. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Sportif Özgeçmiş 

Değerlendirmesi aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır.  

1. Başvurular Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. 

2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların ilgili yıla ait YGS’ye girmeleri 

zorunludur. 

3. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

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

dâhil edilecektir. 

4. Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, YGS puanı daha yüksek olan 

aday tercih edilecek, yine eşitlik olması durumunda OBP ve yine eşitlik durumunda, 

özgeçmiş puanı yüksek olan aday tercih edilecektir. 

5. ÖSYM 2016 yılı özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile 

ilgili temel ilke ve kuralları ile YGS puan katkısı ve OBP ağırlığına ilişkin uygulamalar bu 

sınavlar için de geçerlidir. 

 

3-ÖN KAYIT ŞARTLARI 

Spor Bilimleri Fakültesi Programlarına ön kayıtlar 12– 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 

yapılacaktır. Adayların Ön Kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri, belirlenen süre içerisinde Spor 

Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt Bürosu’na şahsen veya noter onaylı vekâlet belgesi ile teslim 

edilebilir. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön kayıt başvurusu şartları ve başvuru 

için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 
 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2- Lise ya da dengi okuldan mezun olmak. 

3- Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak. 

4- Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS sınavında 

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

adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm 

mezunları için ise en az 180,000 ham puan ve üzeri YGS puanı almış olmak ve 

federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta lisans sahibi olmak. 

5- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla 

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

alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham 

puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 240,000 ham puan ve üzeri 

YGS puanı almış olmak ve adayların değerlendirilecekleri spor dalında federasyonlara bağlı 
en az 3 (üç) yıl aynı branşta lisans sahibi olmak. 

6- Spor Yöneticiliği bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS sınavında 

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

adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm 

mezunları için ise en az 220,000 ham puan ve üzeri YGS puanı almış olmak ve en az 2 

yıllık lisans sahibi olmak. 

7- Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; 

en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli 

sayılacaktır. Ön kayıtta teslim edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç 

ülkenin katılımı ile gerçekleştiği açık bir şekilde yazmak zorundadır. 

8- Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı 

bulunduğu halde sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru 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- T.C kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı sayfaya 

çekilmiş fotokopisi. 

4- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, 

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

belgesi getireceklerdir.)  

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

6- Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi. 

7- Milli sporcuların ilgili spor dalından sınav tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde en az bir 

kez milli olduklarını gösteren ilgili federasyondan alacakları milli olma sayısını ve varsa 

milli başarılarını da (yarışmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı 

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

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

belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi. 

9- Türkiye Şampiyonu olan (sınav tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde en az bir kez) 

sporcuların bu başarılarını ilgili federasyon onaylı müsabaka cetveli ile belgelemeleri 

gerekmektedir. 

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

başarıları olanların bu başarılarını Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyonlardan 

belgelemeleri gerekir. 

11- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye girecekleri spor dalında 

deneyim puanına esas teşkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar veya 

ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur. 

12- Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine başvuran adayların 

değerlendirilecekleri spor dalında, federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta 

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

sureti (en az üç farklı yarışma sezonuna ait üç kez vizeli lisans belgesinde son vize özel 

yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önce yapılmış olmalıdır). 

13- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık 

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

sureti. 

14- Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; 

en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli 

sayılacaktır. Ön kayıtta teslim edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç 

ülkenin katılımı ile gerçekleştiği açık bir şekilde yazmak zorundadır. 

15- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
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GEREKLİ BELGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

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

cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi, Lisans Belgesi vb.) belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile 

aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı kazanmış olsa dahi 

kaydı yapılmaz. Kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinir ve hakkında hukuki işlem 

başlatılır. 

 

4– ÖN KAYIT, SINAV TARİHİ VE YERLERİ 
 
 
Online Ön Başvuru Tarihleri : 29 Haziran-11 Temmuz 2016 

Evrak Teslim Tarihleri: 12– 15 Temmuz 2016 (saat 09:00 - 17:00) 

Kayıt Yeri: Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

 
 
 
5 – KONTENJANLAR 
 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı için Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
kontenjanları tablodaki gibidir. 
 

 

BÖLÜMLER 

 

GENEL KONTENJAN 

MİLLİ SPORCU 

KONTENJANI (GENEL 

KONTENJANA DAHİLDİR) 

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) 

Beden Eğitimi Öğretmenliği  

Bölümü 

 

40 (14 Kadın-26 Erkek) 
20 milli sporcu 

(13 erkek-7 kadın) 

Spor Yöneticiliği Bölümü  

1. Öğretim 

 

40 (14 Kadın-26 Erkek) 
20 milli sporcu 

(13 erkek-7 kadın) 

Spor Yöneticiliği 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-BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 
 
 
a-Başvuru Dosyasının Alınması: Sınava başvurmak isteyen adaylar ön kayıt başvurularının 

başladığı günden itibaren başvuru dosyalarını Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav 

Kayıt Bürosu’ndan temin edeceklerdir. 

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

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

dilekçeler dikkatlice okunup imzalanacaktır. “Başvuru Dosyası” eksiksiz doldurulacak, fotoğraf 

yapıştırılacaktır. Değerlendirme sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde adayın imzası büyük önem 

taşıyacağından, adayın buraya atacağı imza her zaman kullandığı değişmeyen nitelikteki tek 

imzası olmalıdır. 

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

koyup başvuru bürosuna, 12-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında, saat 17:00' ye kadar kontrol 

ettirerek teslim etmeleri ve imzalanmış Ön Kayıt Belgesini almaları gerekir. 

 
 

İmzalanmamış belgeler işleme 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.  
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7- İTİRAZ 

Adayların Değerlendirmeye ilişkin itirazları, ilgili değerlendirme sonucunun ilanını takip eden ilk 

iş gününde saat 17:00’ye kadar, itiraz bedeli olan 200TL, Halk Bankası Düzce Üniversitesi 

Merkez Şubesi 06000020 nolu hesaba “itiraz bedeli” olarak yatırıldıktan sonra Fakülte 

Dekanlığına dekont ile birlikte yazılı olarak yapılır. 

Gerekli değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, sonuç kontrol listeleri Spor Bilimleri Fakültesi 

resmi internet sitesinde ve Spor Bilimleri Fakültesi binasındaki panolarda ilan edilecektir. 

Adayların listelerde kendilerine ait verilere ilişkin olası yanlışlıklara itirazları, ilanı takip eden 24 

saat içinde saat 17.00‟ye kadar yapılacaktır. 

Kazananlar ilan edildikten 24 saatten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

8– GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Genel sınav değerlendirmesi 2016 ÖSYM kitapçığı Özel yetenek sınav değerlendirmesi 

formülüne göre yapılacaktır. ÖSYM veri tabanına göre bir önceki yıl herhangi bir Yüksek 

Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta Öğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları 

yarıya düşürülür. 

 

9 – DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 

 

Değerlendirme Sonuçları Düzce Üniversitesi Rektörlüğün onayından sonra ilan edilir. Yapılan 

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

yüksekten en düşük puana doğru sıralanacaktır. Yerleştirme 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 başarı puanlarına göre 

kontenjan tamamlanacaktır. 

Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde 

kayıt hakkı talep edemez. 

 
Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri: Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından 

takip edilecektir. 
 
 
KESİN KAYIT BELGELERİ:  
 
Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından ilan edilecek olan belgelere ek olarak Tam 

Teşekküllü Sağlık Kuruluşlarından alınacak olan Heyet Raporu  



EK 1 

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU 

 

OLİMPİK SPOR DALLARI PUANLAMASI* 

SIRA BELGE ADI PUAN 

1 

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

yönetmeliğine uygun olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan 

alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları 

yarışma türüne göre A Sınıfı Milli Sporcu belgesi  

100 

2 

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

yönetmeliğine uygun olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan 

alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları 

yarışma türüne göre B Sınıfı Milli Sporcu belgesi 

90 

3 

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

yönetmeliğine uygun olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan 

alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları 

yarışma türüne göre C Sınıfı Milli Sporcu belgesi 

 Milli Takımlarda antrenörlük yapmış olduğunu ilgili federasyondan resmi 

onaylı müsabaka cetveli eki ile birlikte belgelemek.    

 Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol branşlarında en üst ulusal ligde 

(Futbol branşı için Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig dahil) 3 resmi 

müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

70 

4 

 Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol branşlarında (Süper Ligi olan 

branşlar için 1. Lig dahil) 2. Ligde 3 resmi müsabakada oynadığını 

müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından düzenlenen 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya 

Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek veya 

herhangi bir kategoride Türkiye rekoruna sahip olduğunu ilgili 

federasyon onayı ile belgelemek. 

60 

5 

 Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol branşlarında BAL, A2, 3. 

Liglerde, (basketbol ve voleybol için bölgesel ligler) 3 resmi 

müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Ulusal ligi olan diğer takım sporlarında, en üst ulusal ligde 3 resmi 

müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından düzenlenen, 

Gençler veya Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya 

Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girdiğini resmi 

olarak belgelemek.  

40 
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6 

 Ulusal ligi olan diğer takım sporlarında, en üst ulusal ligin altında yer 

alan liglerde 3 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek. 

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından Türkiye 

Şampiyonaları veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki 

federasyonun resmi organizasyonlarında (yıldızlar ve üst grup) ilk üç 

dereceye girdiğini resmi onaylı olarak belgelemek.  

30 

7 

 Ulusal ligi olan takım sporlarının alt yapılarında ve Bireysel Sporlarda 

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

müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 2. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak.  

20 

8  Herhangi bir spor kulübünde en az 3 yıllık tescilli lisansa sahip olmak  10 

 

 

Olimpik Spor Dalları 

 Atıcılık 

 Atletizm 

 Badminton 

 Basketbol 

 Beyzbol 

 Biatlon 

 Binicilik 

 Bisiklet 

 Bobsleigh 

 Boks 

 Buz Hokeyi 

 Cimnastik 

 Curling 

 Eskrim 

 Futbol 

 Güreş 

 Halter 

 Hentbol 

 Hokey 

 Judo 

 Kano 

 Kayak 

 Kürek 

 Luge 

 Masa Tenisi 

 Modern Pentatlon 

 Okçuluk 

 Paten 

 Softball 

 Su Sporları (Yüzme, 

atlama, senkronize 

yüzme, sutopu) 

 Taekwondo 

 Tenis 

 Triatlon 

 Voleybol 

 Yelken 

 

 

*Adaylar sadece tek bir kategoriden puan alırlar 
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OLİMPİK OLMAYAN SPOR DALLARI PUANLAMASI* 

SIRA BELGE ADI PUAN 

1 

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

yönetmeliğine uygun olimpik olmayan spor branşlarında ilgili 

Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, 

katıldıkları yarışma türüne göre A sınıfı milli sporcu belgesi  

90 

2 

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

yönetmeliğine uygun olimpik olmayan spor branşlarında ilgili 

Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, 

katıldıkları yarışma türüne göre B sınıfı milli sporcu belgesi 

70 

3 

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

yönetmeliğine uygun olimpik olmayan spor branşlarında ilgili 

Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, 

katıldıkları yarışma türüne göre C sınıfı milli sporcu belgesi 

 Milli Takımlarda antrenörlük yapmış olduğunu ilgili federasyondan resmi 

onaylı müsabaka cetveli eki ile birlikte belgelemek (En az 6 ülkenin katılımı 

ile düzenlenen organizasyonlar için).  

60 

4 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligde 3 resmi müsabakada 

oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek. 

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından düzenlenen 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası 

Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek veya herhangi bir 

kategoride Türkiye rekoruna sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile 

belgelemek. 

30 

5 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında (Süper Ligi olan branşlar için 1. Lig dahil) 

2. Ligde 3 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile 

belgelemek.  

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından düzenlenen, 

Gençler veya Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda veya 

Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girdiğini resmi 

olarak belgelemek.  

20 

6 

 Ulusal ligi olan takım sporlarında 3. Liglerde 3 resmi müsabakada 

oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.  

 Bireysel ve Takım sporlarında ilgili federasyon tarafından Türkiye 

Şampiyonaları veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki 

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

girdiğini resmi onaylı olarak belgelemek.  

15 

7 

 Ulusal ligi olan takım sporlarının alt yapılarında (gençler, ümitler, yıldızlar, 

küçükler, U18, U17, U16, U15) 3 resmi müsabakada oynadığını 

müsabaka cetveli ile belgelemek.  
10 

8 

 Herhangi bir spor kulübünde en az 3 yıllık tescilli lisansa sahip olmak  

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

branşında faaliyet göstermiş olduğunu belirten belge (Sporcu Lisansı, 

Onaylı Yarışma Takım Listesi, Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda 

yer aldığına dair onaylı belge, Halk Oyunları yarışmalarında alınan 

dereceleri belirten belge vb.)  

5 
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ÖN KAYIT VE İSTENEN BELGELER KONTROL LİSTESİ 

Belgelerinizde eksiklik olmaması için bu kısımda kendi kontrollerinizi 

işaretleyerek yapınız. 
1- Başvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru 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- T.C kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı sayfaya 

çekilmiş fotokopisi. 

 

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

5- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, 

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

belgesi getireceklerdir.) 

 

6- Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi.  

7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi  

8- Milli sporcuların ilgili spor dalından sınav tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde en az bir kez 

milli olduklarını gösteren ilgili federasyondan alacakları milli olma sayısını ve varsa milli 

başarılarını da (yarışmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı 

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

 

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

belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi. 

 

10- Türkiye Şampiyonu olan (sınav tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde en az bir kez) sporcuların 

bu başarılarını ilgili federasyon onaylı müsabaka cetveli ile belgelemeleri gerekmektedir. 

 

11- Bireysel veya takım halinde ulusal/uluslararası başarıları olan adayların ve milli sporcu olarak 

başarıları olanların bu başarılarını Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyonlardan 

belgelemeleri gerekir. 

 

12- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye girecekleri spor dalında 

deneyim puanına esas teşkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar veya ilgili 

kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur. 

 

13- Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların 

değerlendirilecekleri spor dalında, federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branşta lisanslı 

sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (en 

az üç farklı yarışma sezonuna ait üç kez vizeli lisans belgesinde son vize özel yetenek giriş 

sınavı başvuru tarihinden önce yapılmış olmalıdır). 

 

14- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık 

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

sureti. 

 

15- Olimpik olmayan branşlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; en 

az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli sayılacaktır. 

Ön kayıtta teslim edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç ülkenin katılımı 

ile gerçekleştiği açık bir şekilde yazmak zorundadır. 

 

NOT: Ön kayıt Bürosuna bizzat veya noter onaylı vekalet belgesi aracılığı ile teslim etmeleri 

şarttır. Eksik evrak veya posta ile kayıt yapılmaz. 
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