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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 



 

 
 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 

GENÇLİĞE HİTABESİ 
 
 
 

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 
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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 DEMİRCAN ÇAKAR 

                                                     Düzce Üniversitesi Rektörü 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.duzcedamla.com/2017/12/rektor-cakar-engelliler-gunu-icin-mesaj-yayinladi-h12931.html&psig=AOvVaw0oJEoSkJ3HHgJ9eS9pe7-E&ust=1524834652709753


5 
 

 

 
 

 

Sevgili Adaylar, 

 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük 

Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur.  

 

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

Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. öğretim) bölümlerine bu yıl YKS sınavı ve Özel 

Yetenek Sınavı ile 200 öğrenci alınacaktır. Fakültemiz, spor tesisleri ve eğitim öğretim 

altyapısı bakımından güçlü bir üniversitedir. Bu özellikler, 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.   

  

Başvuru kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız 2019–2020 Yetenek Sınavı Giriş 

Değerlendirme Kılavuzu, sizlerin seçtiği programlarda en hassas ve objektif değerlendirmeyi 

yapmak ve sizlere tüm aşamalarda yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır.  

 

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

itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Fakültemize almaktır.  
 

2019 Başvurular 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. Hakkı ÇOKNAZ 

Dekan V. 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

GENEL BİLGİLER 

 

 

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 ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden 

oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

bölümleri arasında Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanmaktadır. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor 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) olmak üzere 

toplam 200 öğrenci alınacaktır. 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 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 ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.  
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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 ilgili birimlerinde akademisyen 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, spor 

kulüpleri yöneticiliği gibi alanlarda istihdam edilir.  

 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. 

 Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ KADRO 

Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ  Dekan v. 

Dr.Öğr.Üyesi Müberra ÇELEBİ Dekan Yrd. 

Dr.Öğr.Üyesi Önder ŞEMSEK Dekan Yrd. 

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

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

Dr.Öğr.Üyesi Levent GÖRÜN Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Böl. Bşk.   

Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ  Öğretim Üyesi  

Dr.Öğr.Üyesi Nuri TOPSAKAL  Öğretim Üyesi  

Dr.Öğr.Üyesi Ömer SİVRİKAYA  Öğretim Üyesi 

Dr.Öğr.Üyesi Emre TÜREGÜN  Öğretim Üyesi  

Dr.Öğr.Üyesi Reşat SADIK Öğretim Üyesi 

Dr.Öğr.Üyesi Nurgül TEZCAN KARDAŞ Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Gör. Yavuz ÖNTÜRK Öğretim Elamanı 

Öğr.Gör. Engin EFEK Öğretim Elemanı 

Öğr.Gör. Pelin USTAOĞLU Öğretim Elemanı 

Dr. Arş. Gör. Kadir TİRYAKİ  Öğretim Elemanı  

Arş. Gör. Mensur PEHLİVAN  Araştırma Görevlisi  

Arş. Gör. Tayfun Gürkan BOSTANCI Araştırma Görevlisi 

Arş. Gör. Öznur KARA Araştırma Görevlisi 

Seval ÇAKICIER Fakülte Sekreteri 

Esra YİĞİT Dekan Sekreteri 

Barış YILMAZ Öğrenci İşleri 

Koray ÖRNEK Mali İşler 

Muhammet TURHAN Hizmetli 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2019 – 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV KILAVUZU 

 

 

1-AMAÇ 

Bu kitapçık, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerine ön kayıt ve 

özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

2-GENEL HÜKÜMLER 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ve Spor 

Yöneticiliği Bölümüne başvuran adayların değerlendirmesi 2019 yılı YKS sınav 

kılavuzunda yer alan özel yetenek sınavları hesaplama formülüne göre belirlenecektir. 

1. Başvurular Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde (Mühendislik Fakülte Binası) 

yapılacaktır. 

2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların ilgili yıla ait 2019 YKS’ye girmeleri 

zorunludur. 

3. Adayların sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 

Kurulu’nun kararı uyarınca OBP ve TYT puanları ağırlıklı olarak sınav sonuçlarına dâhil 

edilecektir. 

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

olan aday tercih edilecek, yine eşitlik olması durumunda OBP yüksek olan aday tercih 

edilecektir. 

5. ÖSYM 2019 yılı özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile 

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

bu sınavlar için de geçerlidir. 

3-ÖN KAYIT ŞARTLARI 

Spor Bilimleri Fakültesi Programlarına ön kayıtlar 20 Ağustos-22 Ağustos 2019 

(Salı-Çarşamba-Perşembe günleri) tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır. Adaylar 

Ön Kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri, belirlenen süre içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi 

Ön Kayıt Bürosu’na şahsen teslim edeceklerdir. Eksik evrak, vekâletname ve posta ile kayıt 

yaptırılamaz. Ön kayıt başvurusu şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki 

gibidir: 

 

1- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
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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 TYT 

sınavında puan türlerinin herhangi birinden; liselerin spor alan/kol/bölümlerinden 

mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2) için en az 

150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 220,00 ham 

puan ve üzeri TYT puanı almış olmak ve federasyonlara bağlı en az 3 yıl/sezon aynı 

branşta lisans sahibi olmak. 

5- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait 

TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan/kol/bölümlerinden 

mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2)  için en az 150,000 

ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 230,000 ham puan ve 

üzeri TYT puanı almış olmak. 

6- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT 

sınavında puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan/kol/bölümlerinden 

mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2)  için en az 

150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 220,000 

ham puan ve üzeri TYT puanı almış olmak ve federasyonlara bağlı en az 1 yıl/sezon 

lisans sahibi olmak (1 Haziran 2019 tarihi sonrasında alınan lisanslar kabul 

edilmeyecektir). 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/05/2019 tarihli ve 41495 sayılı yazısı uyarınca; 

“… 30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet yükseköğretim kurumlarında özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan 

programlarda yükseköğretim kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına,…….” 

sadece Spor Yöneticiliği II. öğretim programına başvuran adaylar en az 150,000 

TYT  ham puanı ile başvuru yapabilirler). 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1- Başvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru anında verilir). 

2- Adayın ilgili yıla ait TYT sonuç belgesinin sureti (Adayların TYT 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 
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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) mezun durumunda olan adaylar okullarından mezun 

durumunda olduğuna dair ıslak imzalı belgelerinin aslı ve fotokopisi. 

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler 

geçerlidir). 

7- Milli kontenjanından başvuran milli sporcuların (Olimpik Branşlar) ilgili branşta en az 3 

yıl/sezon sporcu lisansı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili spor federasyonlarından 

alınacak sınav tarihi itibari ile son 5 yıl içerisinde en az bir kez milli olduğunu gösteren 

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

adayların millilik belgeleri geçerli değildir). 

8- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye esas teşkil edecek 

belgelerini Spor İl Müdürlüklerinden ve Spor Federasyonlardan onaylı ve ıslak imzalı 

olarak getirmeleri zorunludur. 

9- Şehit ve Gazi yakınları kontenjanından yararlanmak isteyenlerin adayların Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin 

edecekleri “Haksahiplik Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli fotokopisi 

10-  Başvuru yapan aday sağlık ocaklarından, devlet veya özel hastanelerden “SPOR 

YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR” ibaresi olan SAĞLIK RAPORU sunmak 

zorundadır. 

 

GEREKLİ BELGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

Yukarıda 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 
 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Aday Başvuruları İle İlgili Ön 

Kayıt,  Sınav Tarihi ve Yerleri 
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İŞLEM  TARİH  YER 

Ön Kayıt ve 

Evrak Teslim 

20 Ağustos-22 Ağustos 2019 

(09:00-17:00’a kadar) 

D.Ü. S.B.F 

Özel Yetenek 

Sınavı  

27Ağustos 2019***  D.Ü. Spor Salonu 

Adayların 

Kontrol Listelerin 

İlanı 

29Ağustos 2019 S.B.F. İnternet Sayfası 

Sonuçların İlan 3 Eylül 2019 S.B.F. İnternet Sayfası  

Kesin Kayıt 

Tarihleri 

Daha sonra ilan edilecektir D.Ü. Atatürk Kültür Merkezi 

Yedek Kayıt 

Tarihleri 

Daha sonra ilan edilecektir D.Ü. Atatürk Kültür Merkezi 

 
***  (Başvuran aday sayısına göre sınav 2 gün sürebilir. İlgili açıklama ön kayıtlar 
tamamlandıktan sonra Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında ilan 
edilecektir.) 
 

5 – KONTENJANLAR 

 
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

öğrenci kontenjanları aşağıdaki tablolardaki gibidir. 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları (Normal 

Öğretim ve II. Öğretim ayrı ayrı olmak koşuluyla) 

KONTENJAN SAYI TYT PUANI 

Genel Kontenjan (Üç Yıllık Lisanslı 

Sporcu Olma Şartı Aranmaktadır) 

40 Öğrenci  

(14 Kadın-26 Erkek) 
220 

Milli Sporcu (Olimpik Spor Branşları) 

Kontenjanı (Genel kontenjana dahildir) 

8 Milli Sporcu 

(3 kadın - 5 erkek) 
150 

Şehit ve Gazi Yakınları Kontenjanı 

(Genel kontenjana dahildir) 
2 öğrenci (1 kadın -1 erkek) 220 

 

Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları (Normal Öğretim 

ve II Öğretim ayrı ayrı olmak koşuluyla) 

 

KONTENJAN SAYI TYT PUANI 

Genel Kontenjan (1 (bir) Yıllık Lisanslı 

Sporcu Olma Şartı Aranmaktadır) 

40 Öğrenci 

(14 Kadın-26 Erkek) 
220*** 

Milli Sporcu (Olimpik Spor Branşları) 

Kontenjanı (Genel kontenjana dahildir) 

8 Milli Sporcu 

(3 kadın - 5 erkek) 
150 

Şehit ve Gazi Yakınları Kontenjanı 

(Genel kontenjana dahildir) 
2 öğrenci (1 kadın -1 erkek) 220 
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*** Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim programı için başvuru şartlarını inceleyiniz. 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları 

 

KONTENJAN SAYI TYT PUANI 

Genel Kontenjan  
40 Öğrenci (14 Kadın-26 

Erkek) 
230 

Milli Sporcu (Olimpik Spor Branşları) 

Kontenjanı (Genel kontenjana dahildir) 

8 Milli Sporcu 

(3 kadın - 5 erkek) 
150 

Şehit ve Gazi Yakınları Kontenjanı 

(Genel kontenjana dahildir) 
2 öğrenci (1 kadın -1 erkek) 230 

 

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. Her adayın en fazla 3 (üç) farklı programı tercih 

etme hakkı vardır. (Fakültemizde 5 program yer almaktadır. Bunlar; Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim, Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. 

Öğretim, Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim, Spor Yöneticiliği II. Öğretim programlarıdır). 

Tercih sıralaması önemli olup; başvuru dosyasının üzerinde yer alan bölümlere tercih 

sıralaması rakamlarla belirtilmelidir. 

Bölümler Programlar 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi I. Öğretim 

Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim 

II. Öğretim 

Spor Yöneticiliği I. Öğretim 

II. Öğretim 

 

 

c-Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi: Adayların doldurdukları evrakları yine aynı dosya 
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içine koyup başvuru bürosuna, 20-22.08.2019 tarihleri arasında, saat 17:00' ye kadar kontrol 

ettirerek teslim etmeleri ve imzalanmış Ön Kayıt Belgesini almaları gerekir. İmzalanmamış 

ön kayıt belgeleri işleme konulmayacaktır. 

 
 
7- ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 

Sınav, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilen tarih ve süreler içinde 

yapılır. Adaylar sınav programında ilan edilen gün, saat ve yerde, göğsünde aday numarası 

bulunan spor kıyafeti (BEYAZ TİŞÖRT OLMASI ZORUNLUDUR)  ile hazır 

bulunacaklardır.  

ÖYGS,  27 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00’da kadın adaylarla başlayacaktır ve 

EK-1’de belirtildiği şekilde koordinasyon testi tek aşamalı olarak yapılacaktır. Adaylara 

sınav için iki tekrar hakkı verilecektir. Elde ettikleri en iyi derece değerlendirmeye 

alınacaktır. Adaylara parkuru deneme hakkı verilmeyecektir. 

 

8- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle 

standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül 

uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir. Sınav değerlendirmesinde kadın ve 

erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme 

Puanı (YP)] aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: 

Aday spor alanından geliyorsa; 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 

30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır (Beden Eğitimi 

ve Spor Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümüne başvuranlar için geçerlidir). 

 

YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P) + (0.03 x OBP) 

Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P) 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımının  

Ortalaması/ ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması)+50 

Genel sınav değerlendirmesi 2019 YKS kitapçığı Özel yetenek sınav değerlendirmesi 

formülüne göre yapılacaktır. ÖSYM veri tabanına göre bir önceki yıl herhangi bir 
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Yüksek Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta Öğretim Başarı Puanları ile 

ilgili katsayıları yarıya düşürülür. 

9-İTİRAZ 

Adayların elde ettikleri “Kesin Olmayan Sınav Sonuçları, Kesin Sonuçlar” 

açıklanmadan 1 (bir) gün önce, ilan edilir. Adayların, 1 (bir) gün askıda kalacak olan “Kesin 

Olmayan Sınav Sonuçlarında” kendilerine veya başkalarına ait verilere ilişkin olası 

yanlışlıkların kontrolü ve bunlara yapılacak itirazların kabulü, ilanı takip eden gün içinde saat 

17.00’a kadardır. Kesin Olmayan Sınav Sonuçlarına yapılacak itirazlar, o gün içerisinde, 

“Sınav Yürütme Komisyon Başkanlığına”  yazılı dilekçe ile gerçekleştirilir. İtirazlar 

aynı gün İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuç ilgili kişiye yazılı veya sözlü 

olarak bildirilir. 

 

10-SINAVDAN İHRAÇ   

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, EK-1’de belirtildiği şekilde koordinasyon testini 

tamamlayamamaları, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları 

halinde aday sınavdan ihraç edilecektir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu 

olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir.  

 

11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 

 

Değerlendirme Sonuçları Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Yürütme 

Komisyonu onayından sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı  tarafından ilan edilir. 

Yapılan Yetenek Sınavı değerlendirmeleri sonucunda tüm adaylar Yerleştirme Puanına (YP) 

göre en yüksekten en düşük puana doğru sıralanacaktır. Toplam Başarı Puanı sıralamasında 

en yüksek toplam puanı kazanan ilk adaydan itibaren açıklanacaktır. Her aday en fazla 3 (üç) 

programa tercih sıralaması yaparak başvurabilir. Adayların yerleştirilmesinde tercih sıralaması 

ve aldığı Yerleştirme Puanı (Yetenek Sınavı puanı + TYT + OÖBP) dikkate alınacaktır.  

Tercih sıralamasına göre öncelikli olarak kazandığı programa kayıt hakkı verilecek 

diğer programlardaki tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Asil olarak tercihini 

kazanan adaylar, kesin kayıt günleri arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Sınavı kazandığı 

halde kazandığı programın kesin kayıt tarihinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek 
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olarak girmeye hak kazanan adayların, tercih sıralaması ve aldığı Yerleştirme Puanına göre 

kesin kayıtları sırayla yapılacaktır. Kazanan asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. 

Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir 

şekilde kayıt hakkı talep edemez. Adaylar kesin kayıt için DEVLET VEYA ÖZEL 

HASTANELERDEN ALACAĞI “SPOR YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR” 

İBARESİ BULUNAN HEYET RAPORU (SAĞLIK KURULU RAPORU), T.C. 

KİMLİK KARTI VE LİSE DİPLOMASININ ASLI ile Başvuru yapacaklardır. 
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 KOORDİNASYON  PARKURU 
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Ek 1. Özel Yetenek Sınavı 

1. Koordinasyon parkuru voleybol sahası (18 x 9 m) içerisine yerleştirilmiş 6 istasyon ile 

oluşturulmuştur. 

a. Başlangıç: aday “Başlangıç Çizgisinin” arkasında 50 cm geride işaretlenmiş 

bölgeye bir ayağını basarak parkura başlamak zorundadır. 

b. Engeller üzerinden sıçrama: aday çıkıştan sonra birer (1 m) metre aralıklarla 

yerleştirilmiş 64 cm yüksekliğindeki 4 engelin üzerinden tek veya çift ayak 

sıçrar. Aday engelin üzerinden geçmek zorundadır. Engellerin herhangi birinin 

düşürülmesi halinde aday engeli düzeltip yerine koyar ve engel istasyonunun 

başına dönerek bu istasyona tekrar başlar. 

c. Slalom direkleri arasından geçiş: aday ilk slalom direğin sağından geçerek 

slalom yapmaya başlar ve 5 adet slalom direğinin arasından slalom yaparak 

istasyonu tamamlar. Slalom direkleri arasından geçerken direklerin herhangi 

birinin düşürülmesi halinde, aday slalom direğini düzeltip yerine koyarak, 

slalom istasyonunun başına döner ve slalom geçişini tekrarlar. 

d. Çemberlerin (hulahop) içinde 8 adım sekme: Aday 60 cm çapında 1 cm 

genişliğinde olan yan yana iki sıra yerleştirilmiş 8 adet çemberin (hulahop) 

içinden sekerek geçer. Aday istasyona istediği ayağı ile başlayabilir. Aday her 

çemberin içine yalnızca bir kez ve tek ayağı ile basmak zorundadır. Hatalı 

sekme yapan, çemberlere temas eden aday istasyon başında görevli öğretim 

elemanı tarafından uyarılacaktır. Hata yapan aday sekme istasyonun başına 

döner ve 8 adım sekmeyi tekrarlar. 

e. Slalom direğinin etrafından dönüş: aday slalom direğini tutmadan direğin 

sağ tarafından (ok ile belirtilen yönde) dönerek diğer istasyona doğru koşusuna 

devam eder. Aday dönüş yaparken slalom direğini düşürmesi halinde, direği 

düzeltip yerine koyarak, slalom istasyonunun başına döner ve slalom geçişini 

tekrarlar. 

f. Sağlık toplarını taşıma ve yer değiştirme: aday cimnastik kasası (140 x 50 x 

20 cm) içine konulmuş 4 kg ağırlığındaki sağlık toplarından kendi istediği 

taraftaki sağlık topunu alarak harekete başlayabilir. Aday kasanın içindeki 

sağlık topunu alarak diğer kasanın içine bırakır, ardından diğer kasadaki sağlık 

topunu alarak karşı taraftaki kasanın içine bırakır ve sonraki istasyona doğru 

koşusuna devam eder. Aday sağlık toplarını cimnastik kasalarının içine 

fırlatmadan koymak zorundadır. Toplar kasanın dışına düşerse aday sağlık 

topunu alıp kasanın içine koyar ve diğer istasyona doğru koşusuna devam eder. 

g. Engel üzerinden sıçrama: aday 64 cm yüksekliğindeki engelin üzerinden tek 

ayak veya çift ayak sıçrayarak koşusuna devam eder. Aday engeli düşürürse 

engeli düzeltip yerine koyar ve engelin üzerinden tekrar sıçrayarak koşusuna 

devam eder. 

2. Adaylar koordinasyon parkuru süresince parkurda görevli öğretim elemanlarının 

uyarılarına uymak zorundadır. Öğretim elemanları hata yaptığınız istasyonlarda sizi 

“DÖN” komutu ile uyaracaklardır. Öğretim elemanlarının uyarılarına uymayan 

adayların o hakları yanacak ve tekrar hak verilmeyecektir. 

3. Koordinasyon parkuru dereceleri 1/100 sn hassasiyetli fotosel ile ölçülecektir. Kadın 

adaylar için koordinasyon parkuru baraj süresi: 30 sn, erkekler için: 25 sn’dir. İki 

deneme sonrasında barajı geçemeyen adaylar elenecek ve değerlendirmeye 

alınmayacaklardır. 
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4. Adaylar Yetenek sınavı testi gününde belirtilen aday sayısı ve göğüs numarası ile 

salona alınacaklardır. Adaylara parkurda 2 (iki) hak verilecek, aday önce ilk hakkını 

tamamlayacak, bulunduğu grup ilk hakkı tamamladıktan sonra ikinci hakkını 

yapacaktır. Adayların 2 deneme sonrası en iyi derecesi değerlendirmeye alınacaktır. 

5. Fotosellerden kaynaklanan teknik hatalarda, adayın derecesinin ölçülemediği 

durumlarda adaya yeni bir hak verilecektir. 

 

 

ADAYLARIN DİKKATİNE 

 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.  

 Özel yetenek sınav yönergesi ve kılavuzu ile ilgili sorularınız sbf@duzce.edu.tr   

e-mail adresinden cevaplanacaktır. 

BAŞARILAR DİLERİZ 
İLETİŞİM 

 
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Konuralp Yerleşkesi 
 

81620 Merkez - DÜZCE 
 

Tel:(380) 5421215 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2: Olimpik Spor Branşlar  
 

 

Yaz Oyunları Spor Branşları                                             Kış Oyunları Spor Branşları 

 

Atıcılık                                                                                   Kar Sporları (7 Spor Dalı) 

Atletizm                                                                      Alp Disiplini 

Badminton                                                                      Biatlon 

Basketbol                                                                      Kayakla Atlama 

Beyzbol/Softbol                                                         Kayaklı Koşu 

Binicilik                                                                      Kuzey Kombine 

mailto:sbf@duzce.edu.tr
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Bisiklet                                                                                   Serbest Stil Kayak 

Boks                                                                                   Snowboard 

Cimnastik   

Dalga Sörfü                                                                Buz Sporları (5 Spor Dalı) 

Hokey                                                                                  Artistik Buz Pateni 

Eskrim                                                                                  Buz Hokeyi 

Futbol                                                                                  Curling 

Güreş                                                                                  Kısa Mesafe Sürat Pateni 

Golf                                                                                 Sürat Pateni 

Halter   

Hentbol                                                                    Kızak Sporları (3 Spor Dalı) 

Judo                                                                                 Kızak 

Kano                                                                                 Skeleton 

Karate                                                                                 Yarış Kızağı 

Kaykay   

Kürek   

Masa Tenisi   

Modern Pentatlon   

Okçuluk   

Ragbi   

Sportif Tırmanış   

Su Sporları   

Taekwondo   

Tenis   

Triatlon   

Voleybol   

Yelken   

  

 

 

Kaynak: http://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-Spor-Dallari/49/1 

http://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-Spor-Dallari/49/1

