
1 
 

 

                          T.C. 
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 
Spor Bilimleri Fakültesi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022-2023  

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 

 

  

ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE                

ÖĞRENCĠ ALIM KILAVUZU 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ağustos 2022



2 
 

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 
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GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 
GENÇLĠĞE HĠTABESĠ 

 
 

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 giriĢimci Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teĢekkür ediyoruz. 

Sizlerin Avrupa GiriĢimcilik Ödülünü ilk kez Ülkemize kazandırmıĢ, ulusal ve uluslararası 

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. Ġlhan GENÇ 
                                                                                                                           Düzce Üniversitesi Rektör V. 
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor 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 Beden Eğitimi Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine bu yıl YKS 

sınavı ve özel yetenek sınavı ile 140 öğrenci alınacaktır. Fakültemiz, spor tesisleri ve eğitim 

öğretim altyapısı bakımından güçlü bir üniversitedir. Bu özellikler, öğrencilerimizin yetiĢmesine 

olumlu bir katkı sağlamaktadır. Fakültemiz, alanında uzman öğretim elemanları, modern 

derslikleri ve uygulama alanlarının bulunduğu spor tesisleri ve uygulama alanları ile iç içe 

konumdadır. BaĢvuru kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız 2022-2023 Yetenek Sınavı GiriĢ 

Değerlendirme Kılavuzu, sizlerin seçtiği programlarda en hassas ve objektif değerlendirmeyi 

yapmak ve sizlere tüm aĢamalarda yol göstermek amacı ile hazırlanmıĢtır. Amacımız sizleri, 

sergileyeceğiniz performanslarınıza göre en hassas Ģekilde, en iyiden itibaren sıralamak ve 

kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Fakültemize almaktır.  BaĢvurular ile ilgili ilke, kural ve 

uygulamalar hakkında, sizlerin daha çok bilgilendirilmesi 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, antrenörlüğü ve spor yöneticiliğini meslek olarak seçmeye aday olmanızdan 

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

                                                                                                      Prof. Dr. Selahattin AKPINAR                                                  
                                                                                                      Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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Özel Yetenek Sınavı Ġle Öğrenci Alım Takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠġLEM TARĠH YER 

Ön Kayıt ve 
Evrak Teslim 

 8-9-10-11-12 Ağustos 2022 
(09:12:00 arası) 

Düzce Üniversitesi Spor 
Salonu 

Özel Yetenek 
Sınavı 

 8-9-10-11-12 Ağustos 2022 
(13:00’ da baĢlayacaktır.) 

Düzce Üniversitesi Spor 
Salonu 

Kontrol Listelerin 
Ġlanı 16 Ağustos 2022 

Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfası 
(sbf@duzce.edu.tr), 
Duyurular Sekmesi 

Ġtiraz 17 Ağustos 2022 17:00’a kadar 
Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfası 
(sbf@duzce.edu.tr), 

Sonuçların Ġlan 19 Ağustos 2022 
Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfası 
(sbf@duzce.edu.tr), 
Duyurular Sekmesi 

Kesin Kayıt 
Tarihleri Daha sonra ilan edilecektir. 

Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfası 
(sbf@duzce.edu.tr), 
Duyurular Sekmesi 

Yedek Kayıt 
Tarihleri Daha sonra ilan edilecektir. 

Spor Bilimleri Fakültesi 
web sayfası 
(sbf@duzce.edu.tr), 
Duyurular Sekmesi 
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Fakültemiz Hakkında Genel Bilgiler; 

Fakültemiz; 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. Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden oluĢmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 

Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri arasında Çift Anadal 

Programı (ÇAP) uygulanmaktadır. 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük 

Eğitimi Bölümüne 50 ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 50 öğrenci olmak üzere toplam 140 öğrenci 

alınacaktır. 

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Akademik Personelleri; 

Bölüm BaĢkanı 

Doç. Dr. Levent GÖRÜN 

Öğretim Elemanları 
Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ 
Doç. Dr. Müberra ÇELEBĠ 
Doç. Dr. Kadir TĠRYAKĠ 
Doç. Dr. Hande BABA KAYA 
Doç. Dr. YeĢer EROĞLU ESKĠCĠOĞLU 
Öğr. Gör. Dr. Pelin USTAOĞLU HOġVER 
ArĢ. Gör. Öznur KARA 
ArĢ. Gör. Rümeysa ALPER 

 
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 okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak, 

 Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalıĢabilirler. 
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2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Akademik Personelleri; 

 

Bölüm BaĢkanı 
Doç. Dr. Ġnci KARADENĠZLĠ 

    Öğretim Elemanları 
Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL 
Dr. Öğr. Üyesi Önder ġEMġEK 
Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜREGÜN 
ArĢ. Gör. Furkan ÖZTÜRK 

 

 

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; 

 Spor Genel Müdürlüğü‟ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl 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 çalıĢabilirler. 
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Spor Yöneticiliği Bölümü Akademik Personelleri; 
 

Bölüm BaĢkanı 
Prof. Dr. Hamdi PEPE 

Öğretim Elemanları 
Doç. Dr. ReĢat SADIK 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SĠVRĠKAYA 
Dr. Öğr. Üyesi ġirin PEPE 
ArĢ. Gör. Dr. Mensur PEHLĠVAN 
ArĢ. Gör. Tayfun Gürkan BOSTANCI 
ArĢ. Gör. Abdulkadir ABDULLAH 

 
 
Spor Yöneticiliği Bölümü’nün Amacı; 

Spor faaliyetlerinin organize edilmesi, denetlenmesi, yürütülmesine iliĢkin çeĢitli eğitim- öğretim 

faaliyetleri sonucu, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla etkili iletiĢim kurabilen, 

ekip halinde çalıĢmaktan hoĢlanan ve sorumluluk sahibi “Spor Yöneticisi” sıfatı ile kiĢiler 

yetiĢtirmektir. 

 

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 

değiĢik 43/b maddesine göre mezunlarımız spor yöneticisi unvanını kullanabileceklerdir. 

 Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalıĢabilirler. 
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DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı  

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 
Özel Yetenek Sınavı Ġle Öğrenci Alım Kılavuzu 

 
AMAÇ 

Bu kitapçık, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi‟nin bölümlerine baĢvuru ve özel yetenek 

sınav ( Parkur + ÖzgeçmiĢ) değerlendirmesi ile öğrenci alınmasına iliĢkin esasları düzenler. 

 

GENEL HÜKÜMLER 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği 

Bölümüne baĢvuran adayların değerlendirmesi 2022 yılı YKS sınav kılavuzunda yer alan özel yetenek 

sınavları hesaplama formülüne göre belirlenecektir. BaĢvurular, ön kayıt bürosuna Ģahsen yapılacaktır. 

Eğitim programlarına baĢvurabilmek için adayların ilgili yıla ait 2022 YKS‟ ye girmeleri zorunludur. YÖK 

kılavuzu doğrultusunda 2021 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2022 YKS‟ ye baĢvurmuĢ olmaları 

koĢulu ile TYT puanını 2022 yılı baĢvurusunda kullanabilirler. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan 

adaylardan, 2022-YKS‟nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel 

yetenekle öğrenci alan programlara baĢvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2022-YKS’ye baĢvuru 

yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye hiç baĢvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 

2022 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır. 

Adayların sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Yürütme Kurulu‟nun 

kararı uyarınca OBP ve TYT puanları ağırlıklı olarak sonuçlara dâhil edilecektir. 

Değerlendirme sonunda toplam puanları eĢit olan adaylardan, TYT puanı daha yüksek olan aday tercih 

edilecek, yine eĢitlik olması durumunda OBP yüksek olan aday tercih edilecektir. 

ÖSYM 2022 yılı özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile ilgili temel ilke ve 

kuralları ile TYT puan katkısı ve OBP ağırlığına iliĢkin uygulamalar bu sınavlar için de geçerlidir. 
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ÖN KAYIT ve PARKUR SINAVI 
 

Ön kayıtlar ve parkur sınavı 08-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar Ön Kayıt ve 

parkur sınavı için aĢağıda belirtilen belgeleriyle birlikte belirlenen tarih ve saatlerde Spor Bilimleri Fakültesi 

Ön Kayıt Bürosu‟na ġAHSEN TESLĠM EDEREK PARKUR SINAVINA GĠRECEKLERDĠR. Eksik 

evrak olduğu takdirde adayın kaydı yapılmayacaktır ve aday sınava giremeyecektir. BaĢvuru için gerekli 

belgeler aĢağıdaki gibidir.  

 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ 

 

BaĢvuru Dosyasının Alınması: Sınava baĢvurmak isteyen adaylar ön kayıt baĢvurularının baĢladığı günden 

itibaren baĢvuru dosyalarını  “Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kayıt Bürosu‟ndan temin 

edeceklerdir. 

 

BaĢvuru Evraklarının Doldurulması: Adaylar dosya üzerine yazılması istenilen kimlik ve kayıt bilgilerini 

büyük harflerle okunaklı ve eksiksiz bir Ģekilde yazacaklardır. Sınav sonrası kayıt ve denetim iĢlemlerinde 

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

nitelikteki tek imzası olmalıdır. ĠmzalanmamıĢ dosyalar iĢleme konulmayacaktır. 

 
Ön kayıt iĢlemlerini tamamlayan adayların Özel Yetenek Sınavı GiriĢ Belgelerini ve göğüs sıra 

numaraları gerekmektedir. 
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KONTENJANLAR, BAġVURU ġARTLARI VE ĠSTENEN BELGELER 

 
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine alınacak 

öğrenci alım kontenjanları baĢvuru Ģartları ve istenen belgeler aĢağıdaki gibidir. 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜNE ALINACAK ÖĞRENCĠ 

KONTENJANLARI 
 

KONTENJAN SAYILAR TYT PUANI 

Genel Kontenjan 
40 Öğrenci 

(20 Kadın – 20 Erkek) 

2022 YKS-Y-TYT En DüĢük 

800 000. BaĢarı Sırası 

*(Ek puansız yerleĢtirme 

puanının baĢarı sırası dikkate 

alınır) 

Milli Sporcu 
(Genel kontenjana 

dâhildir) 

6 Milli Sporcu 

(A ve B Milli) 
(3 kadın - 3 erkek) 

2022 YKS-Y-TYT En DüĢük 

800 000. BaĢarı Sırası 
*(Ek puansız yerleĢtirme 

puanının baĢarı sırası dikkate 

alınır) 

ġehit ve Gazi Yakınları 
(Genel kontenjana 

dâhildir) 

 
2 ġehit ve Gazi Yakını 

(1 kadın - 1 erkek) 

2022 YKS-Y-TYT En DüĢük 

800 000. BaĢarı Sırası 
*(Ek puansız yerleĢtirme 

puanının baĢarı sırası dikkate 

alınır) 

Spor Lisesi mezunları 
(Genel kontenjana 

dâhildir) 

 
12 Spor Lisesi Mezunu 

(6 kadın - 6 erkek) 

2022 YKS-Y-TYT En DüĢük 

800 000. BaĢarı Sırası 
*(Ek puansız yerleĢtirme 

puanının baĢarı sırası dikkate 

alınır) 

Engelli adaylar 
(Ortopedik) 

(Genel kontenjana 
dâhildir) 

2 Engelli Aday 
(1 kadın - 1 erkek) 

2022 YKS-Y-TYT En DüĢük 

800 000. BaĢarı Sırası 

*(Ek puansız yerleĢtirme 

puanının baĢarı sırası dikkate 

alınır) 

 

*Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına baĢvuru 

yapabilmeleri için Y-TYT’ de en düĢük 800.000 inci baĢarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız 

yerleĢtirme puanının baĢarı sırası dikkate alınır). 

 Adaylar baĢvuru yaptığı kontenjan içerisinde değerlendirilir. Örnek; aday milli kontenjandan 

baĢvuru yapmıĢ ise, genel, engelli aday, spor lisesi ve Ģehit gazi yakını kontenjanından 

değerlendirilmeye alınmaz. 

 Milli sporcu kontenjanından C milli sporcular yararlanamaz. Sadece özgeçmiĢ puan tablosundan C 
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milli belgesine teĢkil eden sporcu özgeçmiĢ puan karĢılığını alırlar. Dolayısı ile genel kontenjana 

dâhildirler. 

 Kadın aday kontenjanları dolmadığı takdirde erkek aday kontenjanlarından, erkek aday 

kontenjanı dolmadığı takdirde kadın aday kontenjanlarından tamamlanır. 

 Özel kontenjanlar (Milli sporcu, engelli aday, Spor Lisesi, ġehit ve Gazi Yakınları) 

tamamlanmadığı takdirde bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılır. 

 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci alım Sınav Komisyonu gerekli gördüğü 

durumlarda Öğrenci alım Sınav Kılavuzunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda 

gerekli değiĢikliği yapma hakkını saklı tutar. 

 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĞĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI VE 

ĠSTENEN BELGELER; 

 T.C vatandaĢı olmak. 

 2022 YKS Sonuç belgesinin aslı (Y-TYT 800.000 baĢarı puan dilimi içerisine girmek, Ek 

puansız yerleĢtirme puanının baĢarı sırası dikkate alınır ). 

 T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı kimlik kartı/nüfus cüzdanın iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiĢ 

fotokopisi. 

 Lise diplomasının aslı ya da noter onaylı sureti, Not: Adayın sınavı kazanması durumunda 

diplomanın aslını teslim etmesi zorunludur. (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.  

 Adayın son 1 ay içinde çekilmiĢ VESĠKALIK 4 adet fotoğrafı. 

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

 Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belgenin aslı (noter onaylı sureti ya da mezun 

olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı).  

 Milli sporcu kontenjanına baĢvurmak isteyen adayların, ilgili kurumlardan alınan Milli Sporcu 

Belgesinin aslı. (E devlet üzerinden alınan milli sporcu Belgesi de geçerlidir).  

 K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 

 ġehit ve Gazi yakınları kontenjanından yararlanmak isteyenlerin adayların Sosyal Güvenlik 

Kurumu BaĢkanlığı veya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerinden temin edecekleri “Hak Sahiplik 

Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli fotokopisi.  

 Engelli adaylar, En düĢük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği 

olup takma bacağı iĢlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiĢ çocuk felcine bağlı bacak 

güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koĢabilen merdiven inip 

çıkabilen, günlük yaĢam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmıĢ, iç protez takılmamıĢ, 

bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletiĢim kurma ile 

ilgili konuĢma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma 
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oranı %25-50 olan ortopedik engelliler baĢvuru yapabilirler. Özel veya devlet hastanesinden 

aldıkları “ENGELLĠ SAĞLIK KURULU RAPORU” nu belgelemek.(e- devlet üzerinden alınan 

belgeler geçerlidir). 

 Aday sağlık ocaklarından, devlet veya özel hastanelerden “SPOR YAPMASINDA BĠR 

SAKINCA YOKTUR veya SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖZEL YETENEK 

SINAVINA GĠRMESĠNDE BĠR SAKINCA YOKTUR” ibaresi olan SAĞLIK RAPORU 

sunmak zorundadır. 

 Sporcu özgeçmiĢ puanlamasına teĢkil eden belge veya belgeler.  

 

 

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜNE ALINACAK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 

 

KONTENJANLAR SAYILAR TYT PUANI 

Genel Kontenjan 
50 Öğrenci 

(25 Kadın – 25 Erkek) 
TYT En DüĢük 

180 

Milli Sporcu 
(Genel kontenjana dâhildir) 

6 Milli Sporcu 
(A ve B Milli) 

(3 kadın - 3 erkek) 

TYT En DüĢük 
150 

ġehit ve Gazi Yakınları 
(Genel kontenjana dâhildir) 

2 ġehit ve Gazi yakını 
(1 kadın - 1 erkek) 

TYT En DüĢük 
180 

Spor Lisesi mezunları 
(Genel kontenjana dâhildir) 

12 Spor Lisesi Mezunu 
(6 kadın - 6 erkek) 

TYT En DüĢük 
150 

Engelli adaylar (Ortopedik) 
(Genel kontenjana dâhildir) 

2 Engelli Aday 
(1 kadın -1 erkek) 

TYT En DüĢük 
100 

 
 Adaylar baĢvuru yaptığı kontenjan içerisinde değerlendirilir. Örnek; aday milli kontenjandan 

baĢvuru yapmıĢ ise, genel, engelli aday, spor lisesi, Ģehit gazi yakını ve engelli kontenjanından 

değerlendirilmeye alınmaz.  

 Milli sporcu kontenjanından C milli sporcular yararlanamaz. Sadece özgeçmiĢ puan tablosundan C 

milli belgesine teĢkil eden sporcu özgeçmiĢ puan karĢılığını alırlar. Dolayısı ile genel kontenjana 

dâhildirler. 

 Kadın aday kontenjanları dolmadığı takdirde erkek aday kontenjanlarından, erkek aday 

kontenjanı dolmadığı takdirde kadın aday kontenjanlarından tamamlanır. 

 Özel kontenjanlar (Milli sporcu, engelli aday, Spor Lisesi, ġehit ve Gazi Yakınları) 

tamamlanmadığı takdirde bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılır. 

 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci alım Sınav Komisyonu gerekli gördüğü 

durumlarda Öğrenci alım Sınav Kılavuzunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda 

gerekli değiĢikliği yapma hakkını saklı tutar. 
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ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI VE                                                   

ĠSTENEN BELGELER; 

 T.C vatandaĢı olmak. 

 Federasyonlara bağlı en az 2 yıl/sezon aynı branĢta lisans sahibi olmak ( son 10 yıl 

içerisinde) 

 2022 YKS Sonuç belgesinin aslı. 

 T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı kimlik kartı/nüfus cüzdanın iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiĢ 

fotokopisi  

 Lise diplomasının aslı ya da noter onaylı sureti, Not: Adayın sınavı kazanması durumunda 

diplomanın aslını teslim etmesi zorunludur.  

 Adayın son 1 ay içinde çekilmiĢ VESĠKALIK 4 adet fotoğrafı. 

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

 Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belgenin aslı (noter onaylı sureti ya da mezun 

olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı).  

 Milli sporcu kontenjanına baĢvurmak isteyen adayların, ilgili kurumlardan alınan Milli Sporcu 

Belgesinin aslı.  

 ( e- devlet üzerinden alınan milli sporcu Belgesi de geçerlidir).  

 K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 

 ġehit ve Gazi yakınları kontenjanından yararlanmak isteyenlerin adayların Sosyal Güvenlik 

Kurumu BaĢkanlığı veya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerinden temin edecekleri “Hak Sahiplik 

Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli fotokopisi.  

  Engelli adaylar, En düĢük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği 

olup takma bacağı iĢlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiĢ çocuk felcine bağlı bacak 

güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koĢabilen merdiven inip 

çıkabilen, günlük yaĢam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmıĢ, iç protez takılmamıĢ, 

bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletiĢim kurma ile 

ilgili konuĢma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma 

oranı %25-50 olan ortopedik engelliler baĢvuru yapabilirler. Özel veya devlet hastanesinden 

aldıkları “ENGELLĠ SAĞLIK KURULU RAPORU” nu belgelemek. .(e- devlet üzerinden 

alınan belgeler geçerlidir). 

 Aday sağlık ocaklarından, devlet veya özel hastanelerden “SPOR YAPMASINDA BĠR 

SAKINCA YOKTUR veya SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖZEL YETENEK 

SINAVINA GĠRMESĠNDE BĠR SAKINCA YOKTUR” ibaresi olan SAĞLIK RAPORU 

sunmak zorundadır. 
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 Sporcu özgeçmiĢ puanlamasına teĢkil eden belge veya belgeler.  

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 fakülte 

bünyesinde açılan branĢlardan uzmanlık dalı seçer ve mezuniyetini bu branĢtan tamamlarlar. 

 

 
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜNE ALINACAK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 

 
KONTENJANLAR SAYILAR TYT PUANI 

 
Genel Kontenjan 

50 Öğrenci 
(25 Kadın – 25 Erkek) 

TYT En DüĢük 
180 

Milli Sporcu 
(Genel kontenjana dâhildir) 

6 Milli Sporcu 

(A ve B Milli) 
(3 kadın - 3 erkek) 

TYT En DüĢük 
150 

ġehit ve Gazi Yakınları 
(Genel kontenjana dâhildir) 

 
2 ġehit ve Gazi yakını 

(1 kadın - 1 erkek) 

TYT En DüĢük 
180 

Spor Lisesi mezunları 
(Genel kontenjana dâhildir) 

 
12 Spor Lisesi Mezunu 

(6 kadın - 6 erkek) 

TYT En DüĢük 
150 

Engelli adaylar (Ortopedik) 
(Genel kontenjana dâhildir) 

2 Engelli Aday 
(1 kadın - 1 erkek) 

TYT En DüĢük 
100 

 
 Adaylar baĢvuru yaptığı kontenjan içerisinde değerlendirilir. Örnek; aday milli kontenjandan 

baĢvuru yapmıĢ ise, genel, engelli aday, spor lisesi, Ģehit gazi yakını ve engelli kontenjanından 

değerlendirilmeye alınmaz. 

 Milli sporcu kontenjanından C milli sporcular yararlanamaz. Sadece özgeçmiĢ puan tablosundan C 

milli belgesine teĢkil eden sporcu özgeçmiĢ puan karĢılığını alırlar. Dolayısı ile genel kontenjana 

dâhildirler. 

 Kadın aday kontenjanları dolmadığı takdirde erkek aday kontenjanlarından, erkek aday 

kontenjanı dolmadığı takdirde kadın aday kontenjanlarından tamamlanır. 

 Özel kontenjanlar (Milli sporcu, engelli aday, Spor Lisesi, ġehit ve Gazi Yakınları) 

tamamlanmadığı takdirde bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılır. 

 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci alım Sınav Komisyonu gerekli gördüğü 

durumlarda Öğrenci alım Sınav Kılavuzunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda 

gerekli değiĢikliği yapma hakkını saklı tutar. 
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SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI VE                                                      

ĠSTENEN BELGELER; 

 T.C vatandaĢı olmak. 

 2022 YKS Sonuç belgesinin aslı  

 T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı kimlik kartı/nüfus cüzdanın iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiĢ 

fotokopisi,  

 Lise diplomasının aslı ya da noter onaylı sureti, Not: Adayın sınavı kazanması durumunda 

diplomanın aslını teslim etmesi zorunludur.  

 Adayın son 1 ay içinde çekilmiĢ VESĠKALIK 4 adet fotoğrafı. 

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

 Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belgenin aslı (noter onaylı sureti ya da mezun 

olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı).  

 Milli sporcu kontenjanına baĢvurmak isteyen adayların, ilgili kurumlardan alınan Milli Sporcu 

Belgesinin aslı. (E - devlet üzerinden alınan milli sporcu Belgesi de geçerlidir).  

 K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 

 ġehit ve Gazi yakınları kontenjanından yararlanmak isteyenlerin adayların Sosyal Güvenlik 

Kurumu BaĢkanlığı veya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerinden temin edecekleri “Hak Sahiplik 

Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli fotokopisi.  

 Engelli adaylar, En düĢük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği 

olup takma bacağı iĢlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiĢ çocuk felcine bağlı bacak 

güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koĢabilen merdiven inip 

çıkabilen, günlük yaĢam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmıĢ, iç protez takılmamıĢ, 

bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletiĢim kurma ile 

ilgili konuĢma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma 

oranı %25-50 olan ortopedik engelliler baĢvuru yapabilirler. Özel veya devlet hastanesinden 

aldıkları “ENGELLĠ SAĞLIK KURULU RAPORU” nu belgelemek. .(e- devlet üzerinden 

alınan belgeler geçerlidir). 

 Aday sağlık ocaklarından, devlet veya özel hastanelerden “SPOR YAPMASINDA BĠR SAKINCA 

YOKTUR veya SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖZEL YETENEK SINAVINA GĠRMESĠNDE 

BĠR SAKINCA YOKTUR” ibaresi olan SAĞLIK RAPORU sunmak zorundadır 

 Sporcu özgeçmiĢ puanlamasına teĢkil eden belge veya belgeler.  
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ORTOPEDĠK ENGELLĠ ADAYLAR ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI 

 
BAġVURU KOġULLARI; 

 
Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci alım Sınavı baĢvuru koĢulları aĢağıda 

belirtilmiĢtir; 
 

1. T.C. vatandaĢı olmak. 
 

2. 2021 veya 2022 yılında YKS‟ ye girmiĢ olmak.  
 

 Lise diplomasının aslı ya da noter onaylı sureti, Not: Adayın sınavı kazanması durumunda 

diplomanın aslını teslim etmesi zorunludur. .(e- devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir) 

 
3. Adayın son 1 ay içinde çekilmiĢ VESĠKALIK 4 adet fotoğrafı 

 
4. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine baĢvuracak engelli adaylar için 2021 veya 

2022 YKS-TYT‟ den en az 100 veya daha yüksek puan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için 

2022 YKS- Y-TYT 800.000 baĢarı puan dilimi içerisine girmek, (Ek puansız yerleĢtirme puanının baĢarı 

sırası dikkate alınır ).  

5. En düĢük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı 

iĢlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiĢ çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve 

desteksiz uzun süre yürüyebilen, koĢabilen merdiven inip çıkabilen, günlük yaĢam etkinliklerinde tam 

bağımsızlığı kazanmıĢ, iç protez takılmamıĢ, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme 

sorunu olmayan, iletiĢim kurma ile ilgili konuĢma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden 

kazanma gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelliler baĢvuru yapabilirler. 

 
 

 Engelli adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” nu 

belgelemek. .(e- devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir). 

 
6. Engelli adayların özel yetenek sınav puanı değerlendirmesi Sporcu ÖzgeçmiĢlerine göre 

yapılacaktır. 
 

 
7. Sporcu özgeçmiĢ puanlamasına teĢkil eden belgeler.  

 

Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların baĢvuruları geçersiz sayılır. 

 

Not: BaĢka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmıĢ olanlar kesin kayıt hakkı 

kazanmıĢ olsa dahi kayıt hakları iptal edilir. 
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GEREKLĠ BELGELERLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 
 

Yukarıda baĢvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (YKS Sonuç Belgesi, 

Nüfus cüzdanı, Lise diploması, Milli Sporcu Belgesi, Lisans Belgesi ve sporcu özgeçmiĢ 

değerlendirmesine teĢkil eden vb.) belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine 

uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, kesin kayıt hakkı kazanmıĢ olsa dahi kaydı 

yapılmaz. Kaydı yapılmıĢ olan adayların kayıtları silinir ve hakkında hukuki iĢlem baĢlatılır. 

 
 
 
 

BAġVURU, SINAV VE DEĞERLENDĠRME; 
 
Özel Yetenek Sınavı: Ön kayıt ve Parkur sınavı 8-9-10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Aday 

bu belirtilen tarihlerde istediği bir gün 09:00-12:00 saatleri arasında, belgeleri ile birlikte ön kayıt yaptırıp 

aynı gün 13:00 „da baĢlayacak olan parkur sınavına alınacaktır. Aday aynı gün içerisinde hem ön kaydını 

hem de parkur sınavına girerek, süreci tamamlamıĢ olacaktır. Aday ön kayıt yaptırdığı gün dıĢında baĢka bir 

gün parkur sınava giremeyecektir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırıp sınava giren aday baĢka bir gün 

yeniden baĢvuru yapamayacaktır. Eksik belge ile kayıt yapılmayacağından dolayı aday sınava da 

alınmayacaktır. Bu sebeple sınava gelecek adayların istenilen belgelere azami dikkat etmesi gerekmektedir. 

 
Örnek: Aday belgeleri ile birlikte 10 Ağustos 2022 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında ön kayıt 

bürosuna başvurusunu yapacaktır. Aynı aday belirtilen spor kıyafetleri göğüs numarası, sınav giriş belgesi 

ve kimliği ile birlikte 13:00 ‘da başlayacak olan parkur sınavına sırası geldiğinde girecektir. 13:00 ‘ da 

başlayacak olan parkur sınavına sırası gelen aday anons edilerek girecektir. Sınav alanında bulunmayan 

aday hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.  
 
Ön kayıt Parkur 
08 Ağustos 2022 09:00-12:00  08 Ağustos 2022 13:00’ başlayacaktır. 
09 Ağustos 2022 09:00-12:00  09 Ağustos 2022 13:00’ başlayacaktır. 
10 Ağustos 2022 09:00-12:00  10 Ağustos 2022 13:00’ başlayacaktır. 
11 Ağustos 2022 09:00-12:00  11 Ağustos 2022 13:00’ başlayacaktır. 
12 Ağustos 2022 09:00-12:00  12 Ağustos 2022 13:00’ başlayacaktır. 
 
Ön kayıt ve sınav için bazı gruplar müracaatın son gününü ve hatta son saatlerini beklemektedir. Bu 

durum yığılmalara yol açmakta ve kayıt süresini uzatmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi kayıtlar saat 

12.00 itibariyle durdurulacaktır. 
 
Özel yetenek parkuru için adaylar, üstünde reklam olmayan beyaz tiĢört, spor ayakkabısı, altında spor 

eĢofmanı, Ģort veya tayt ile yarıĢacaklardır. Uygunsuz kıyafet ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Adaya 

ön kayıtta verilen özel yetenek sınav giriĢ belgesi ile birlikte T. C. Kimlik kartı veya ehliyetleri ile sınava 

alınacaktır. Adaya ön kayıt esnasında tiĢörtüne yapıĢacak Ģekilde tasarlanmıĢ göğüs sıra numarası 
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verilecektir. Aday özel yetenek sınav parkuruna girmeden önce göğüs numarasını tiĢörtüne yapıĢtırarak 

girecektir. 

 

Adaylara parkurda 2 (iki) hak verilecek, aday önce ilk hakkını tamamlayacak, bulunduğu grup ilk hakkı 

tamamladıktan sonra ikinci hakkına baĢlayacaktır.  

Adaylara iki hak verilip en iyi süre değerlendirmeye alınacaktır. 

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. 

 

Fotosellerden kaynaklanan teknik hatalarda, adayın derecesinin ölçülemediği durumlarda adaya yeni bir hak 

verilecektir. 

 

Koordinasyon parkuru dereceleri 1/100 sn hassasiyetli Fotosel ile ölçülecektir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME; 

 

Özel yetenek sınav değerlendirmesinde, Özel yetenek sınav Parkuru puanının %70‟ ini, Sporcu 

ÖzgeçmiĢin ise %30 u alınarak değerlendirilecektir. 

 

ÖYSP=( Özel Yetenek sınav Parkuru Sporcu(%70) + ÖzgeçmiĢ(%30) ) 

 

Örnek: Aday parkurda 22.00 saniye karĢılığında 80 puan alsın, Sporcu ÖzgeçmiĢ 

değerlendirmesinden 50 puan alsın; parkurdan aldığı 80 puanın %70’ i 56 puan + Sporcu 

ÖzgeçmiĢ değerlendirmesinden aldığı 50 puanın %30’u 15 puan; Özel yetenek sınav puanı 

=56+15=71 olarak değerlendirmeye alınacaktır.  
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ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU %70) 
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ÖZEL YETENEK KOORDĠNASYON PARKURU (AÇIKLAMA) 
 
 
1. ĠSTASYON: KASADAN SERBEST GEÇĠġ VE ENGELLERĠN ALTINDAN ÜZERĠNDEN 

GEÇĠġ: Aday fotoselden 120cm mesafede baĢlangıç noktası olarak belirlenen noktada hazır bir Ģekilde 

pozisyonu alır. Aday kendini hazır hissettiği zaman çıkıĢ yapabilir. Fotosel adayı gördüğü anda süre 

baĢlamıĢ olur. Fotoselden 180cm uzaklıkta 86 cm yüksekliğinde kasa üzerinden serbest geçiĢ yaparak ( 

Ellerini de kullanabilir), 140cm aralıklarla belirlenen yüksekliği 90 cm olan engellerin altından geçerek, 

yüksekliği 60 cm engellerin üzerinden serbest sıçrama yaparak aĢamayı tamamlamıĢ olur. Aday engelleri 
devirmesi veya engele zara vermesi durumunda adayın süresine her engel için 2 saniye ek ceza puanı 

eklenir. 
 
2.ĠSTASYON: DENGE: 5 m uzunluğunda 125 cm yüksekliğindeki, Denge aleti baĢlangıcından 60 cm 
ileride iĢaretlenen noktanın gerisinden, çizgiye basmadan baĢlanır ve yine denge aletinin bitiĢinden 60 cm 

önce iĢaretli noktanın ilerisine çizgiye basmadan en son adım basarak bitirilir. Adayın denge sehpasından 

düĢmesi veya belirlenen alana basmaması durumunda denge istasyonu baĢından tekrar edilir. 
 
3.ĠSTASYON: SAĞLIK TOPLARINI TAġIMA VE YER DEĞĠġTĠRME: Aday 4 kilogramlık 2 adet 

sağlık toplarını sırasıyla 2m mesafede bulunan 40 x 90 boyutlarında zemine iĢaretlenmiĢ alana taĢır ve 

sonrasında tekrar sağlık toplarını baĢlangıç konumuna getirir. Sağlık toplarının belirlenen alanlarının 

dıĢarısına çıkması durumunda adayın sağlık toplarını alan içerisine yerleĢtirmesi gerekir. Aksi 

takdirde bir sonraki istasyona geçiĢe izin verilmez. 
 
4.ĠSTASYON: VOLEYBOL TOPU ĠLE VOLEYBOL SEPETĠNE ATIġ: Aday 1 x 1 olarak belirlenen 
kare içerisinden voleybol topunu serbest bir Ģekilde 3m uzakta bulunan voleybol sepeti içerisine isabetli atıĢ 

yapar. Voleybol topunun sepete girmemesi durumunda adayın topu bulunduğu yerden alıp tekrar 

belirlenen alandan sepetin içerisine atması gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki istasyona geçiĢe 

izin verilmez. 
 
5.ĠSTASYON: DÜZ KOġU: Aday belirlenen noktanın sağından giriĢ yaparak 14m lik mesafeye depar atar 
ve sonrasında belirlenen noktanın sağından dönüĢ yaparak 45 derece açı ile 4m ters istikamete doğru depara 

devam eder ve tekrar belirlenen noktanın solundan dönüĢ yaparak 10m depar atarak parkuru sonlandırır. 
Parkur sonunda fotoselin aday tarafından durdurulması Ģarttır. O nedenle aday bitiĢ çizgisinde 

bulunan fotoselin altından veya üstünden geçmemesi gerekir.  
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SÜRE KARġILIĞI PARKUR PUANLARI TABLOSU 

ZAMAN PAUN ZAMAN PAUN 
20.00 ve altı  100  25.01-25.10  49 
20.01-20.10  99 25.11-25.20 48 
20.11-20.20 98 25.21-25.30 47 
20.21-20.30 97 25.31-25.40 46 
20.31-20.40 96 25.41-25.50 45 
20.41-20.50 95 25.51-25.60 44 
20.51-20.60 94 25.61-25.70 43 
20.61-20.70 93 25.71-25.80 42 
20.71-20.80 92 25.81-25.90 41 
20.81-20.90 91 25.91-26.00 40 
20.91-21.00 90 26.01-26.10  39 
21.01-21.10  89 26.11-26.20 38 
21.11-21.20 88 26.21-26.30 37 
21.21-21.30 87 26.31-26.40 36 
21.31-21.40 86 26.41-26.50 35 
21.41-21.50 85 26.51-26.60 34 
21.51-21.60 84 26.61-26.70 33 
21.61-21.70 83 26.71-26.80 32 
21.71-21.80 82 26.81-26.90 31 
21.81-21.90 81 26.91-27.00 30 
21.91-22.00 80 27.01-27.10  29 
22.01-22.10  79 27.11-27.20 28 
22.11-22.20 78 27.21-27.30 27 
22.21-22.30 77 27.31-27.40 26 
22.31-22.40 76 27.41-27.50 25 
22.41-22.50 75 27.51-27.60 24 
22.51-22.60 74 27.61-27.70 23 
22.61-22.70 73 27.71-27.80 22 
22.71-22.80 72 27.81-27.90 21 
22.81-22.90 71 27.91-28.00 20 
22.91-23.00 70 28.01-28.10  19 
23.01-23.10  69 28.11-28.20 18 
23.11-23.20 68 28.21-28.30 17 
23.21-23.30 67 28.31-28.40 16 
23.31-23.40 66 28.41-28.50 15 
23.41-23.50 65 28.51-28.60 14 
23.51-23.60 64 28.61-28.70 13 
23.61-23.70 63 28.71-28.80 12 
23.71-23.80 62 28.81-28.90 11 
23.81-23.90 61 28.91-29.00 10 
23.91-24.00 60 29.01-29.10  9 
24.01-24.10  59 29.11-29.20 8 
24.11-24.20 58 29.21-29.30 7 
24.21-24.30 57 29.31-29.40 6 
24.31-24.40 56 29.41-29.50 5 
24.41-24.50 55 29.51-29.60 4 
24.51-24.60 54 29.61-29.70 3 
24.61-24.70 53 29.71-29.80 2 
24.71-24.80 52 29.81-32.00 1 
24.81-24.90 51 32.01 ve üzeri DĠSKALĠFĠYE 

24.91-25.00 50  Diskalifiye olan aday baĢarısız,  sayılarak elenecektir. 
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SPORCU ÖZGEÇMĠġĠ DEĞERLENDĠRME TABLOSU (%30) 
 

Puanlar Puanlamaya TeĢkil Eden Belgeler 

100 A milli belgesine sahip olmak ( Son 5 yıl ) 

90 B milli belgesine sahip olmak ( Son 5 yıl ) 

80 C milli belgesine sahip olmak (Millilik kontenjanına dâhil değildir) ( Son 5 yıl ) 

60 
Türkiye Ģampiyonlarında, okul sporları dâhil (Bireysel veya takım) derece yapmıĢ olmak 

(Türkiye 1.2.3. olanlar) 

50 Spor Lisesi Mezunu olmak 

30 
6 sezon ve üzeri sporcu lisansına sahip olmak (vizeli) veya 
3. ve üstü kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak veya 
 Uluslararası düzeyde hakem olmak. 

20 
3-5 sezon sporcu lisansına sahip olmak (vizeli)veya 
2. kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak veya 
Ulusal düzeyde hakem olmak. 

10 
2 sezon sporcu lisansına sahip olmak (vizeli) veya  
1. kademe (yardımcı) Antrenörlük belgesine sahip olmak veya Ġl hakemi olmak. 

 
 1 Haziran 2022 tarihi sonrasında alınan/vizelenen lisanslar kabul edilmeyecektir. 

 
 Sporcu ÖzgeçmiĢ Puanlamasına Esas TeĢkil Eden özelliklerin, milli sporcularda son 5 yıl, milli 

olmayanlar için son 10 içerisinde sağlanmıĢ olması gerekmektedir. 
 

 Sporcu özgeçmiĢi olmayan adaylar baĢvuru Ģartlarını sağlamak koĢuluyla Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü haricinde diğer bölümlere baĢvuru yapabilir ama Sporcu özgeçmiĢ değerlendirme 

puanından yararlanamaz.  
 Puanlamaya Esas TeĢkil Eden Belgelerin tamamı SGM veya ilgili Federasyonlarca onaylı olmalıdır. 

 
 Belgelere iliĢkin Barkodlu E-Devlet çıktıları kabul edilecektir. 

 
 Adaylar sportif özgeçmiĢ tablosundan beyanlarına uygun olarak sadece bir kategoriden puan alır. 

(Örnek: 3-5 yıllık sporcu lisansına sahip ve aynı zamanda spor lisesi mezunu bir aday, 

kategorilerden en yüksek olan 50 puanı alır). 
 
 Engelli adayların da özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) sporcu özgeçmiĢ değerlendirme 

tablosunda yer alan puanlamaya teĢkil eden belgeler üzerinden değerlendirilecektir.  

Yukarıdaki puanlama tablosunda yer alan maddeler dıĢında ortaya çıkabilecek istisnai durumlarda 

değerlendirme ve karar verme yetkisi sınav değerlendirme komisyonuna aittir.



 

ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERĠ 
 
 Adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) BaĢkanlığı 

Yürütme Kurulu‟nun 02.05.2013 tarih ve 2013.05.556 no‟lu kararı uyarınca, Ortaöğretim BaĢarı 

Puanı (OBP) ve YKS-TYT Puanları ağırlıklı olarak seçme sonuçlarına dâhil edilecektir.

 Değerlendirme sonunda toplam puanları eĢit olan adaylardan, baĢvuruda kullanılan YKS-TYT 

Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eĢitlik olması durumunda, OBP‟ si yüksek 

olan aday tercih edilir.

 ÖSYM’nin 2022 yılı Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci 

alımı ile ilgili temel ilke ve kuralları, YKS Puan katkısı ve Ortaöğretim BaĢarı Puanı 

ağırlığına iliĢkin hükümleri bu seçmeler için de geçerlidir. ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE 

ĠLGĠLĠ OLARAK YÖK VE/VEYA ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK OLAN 

DEĞĠġĠKLĠKLER AYNEN UYGULANACAKTIR.

 ADAYLAR ÖĞRENCĠ ALIM SINAV KILAVUZUNDA BELĠRTĠLEN BÜTÜN 

HUSUSLARI KABUL ETMĠġ SAYILIR.

 

ÖZEL YETENEK SINAV PUANI – STANDART PUANININ HESAPLANMASI  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı 

SÖP, yukarıda verilen formüllerle SÖP-SP (T puanı)‟ye dönüĢtürüldükten sonra ÖYSP-SP puanı 

olarak kullanılır. 

Özel Yetenek Sınavı ve YerleĢtirme Puanının Hesaplanması  

YP: Özel yetenek yerleĢtirme puanı. 

YP, aĢağıda verilen formüller yardımıyla Spor Alan / Kol bölümü mezunları ve diğer Alan / Kol 

bölümlerinden mezun olan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. 

1)  Spor Alan / Kol Bölümü Mezunu Adaylar Ġçin YP' nin Hesaplanması (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. Ġlgili ortaöğretim kurumuna 

30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

YP = (0,55 x ÖYSPx5) + (0,12 x OBP*) + (0,45 x TYT - P**) + (0,06 x OBP*) 

2) Diğer Alan / Kol Bölümlerinden Mezun Olan Adaylar Ġçin YP' nin Hesaplaması 

YP = (0,55 x ÖYSPx55) + (0,12 x OBP*) + (0,45 x TYT - P**) 

*Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP): (en yükseği). 

**Yükseköğretim Kurumları Sınavı Puanı (YKS-P): (TYT puanı). 
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Not: 2021 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleĢtirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adaylar, 2022 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleĢtirilirken 

OBP‟ ye uygulanacak katsayılar yarıya düĢürülecektir. 2021 YKS‟ de kayıt olanların bilgisi, 

Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSĠS) alınacak ve bu adayların katsayıları yarıya 

düĢürülecektir. 

 
 
KONTENJANLARA ÖĞRENCĠ ALIMINDA ĠZLENECEK YÖNTEM 

 
 
Spor Bilimleri Fakültesine baĢvuru yapacak adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden birini ya da birden fazlasını 

baĢvuru Ģartlarını sağlaması koĢuluyla baĢvuru yapabilirler. 

 
Not: Aday Ģartları sağlaması koĢuluyla kontenjanlardan(genel kontenjan, spor 

lisesi, milli sporcu, Ģehit gazi yakını ve engelli aday) birinden yararlanabilir. 

Örnek: Spor Lisesi mezunu ve milli sporcu olan bir aday, hem spor lisesi hem 
de milli sporcu kontenjanında değerlendirilmez. 
 

Değerlendirme Sonuçları Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün onayından sonra Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda tüm adaylar 

YerleĢtirme Puanına (YP), (TYT+OBP+ÖYSP) göre en yüksekten en düĢük puana doğru 

sıralanacaktır. Adayların elde ettikleri “özel yetenek sınav puanını (parkur+Sporcu ÖzgeçmiĢ 

puanı) (ÖYSP), TYT ve OBP puanlarını belirten kontrol listesi ilan edilir.  Adayların, 1 (bir) iĢ 

günü askıda kalacak olan “Kontrol listesine” kendilerine ait verilere iliĢkin olası yanlıĢlıkların 

kontrolü ve bunlara yapılacak itirazların kabulü, ilanı belirtilen gün ve saat içerisindedir. Kesin 

Olmayan Sonuçlara yapılacak itirazlar, o gün içerisinde, “Sınav Yürütme Komisyon 

BaĢkanlığına” yazılı dilekçe ile gerçekleĢtirilir. Ġtirazlar aynı gün Ġtiraz Komisyonunca 

değerlendirilir ve sonuç ilgili kiĢiye yazılı veya sözlü olarak bildirilir. 

 

ĠTĠRAZ; 

Kontrol listesine ilgili her türlü itirazlar Düzce Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı‟nın TR020001200932700006000020 IBAN No‟lu hesabına, “Kontrol listesi itiraz 

ücreti” açıklamasıyla 300,00 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav Yürütme Komisyon 

BaĢkanlığına yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Ġtirazın haklı 

bulunması durumunda yatırılan ücret iade edilecektir. Ġtirazları haksız bulunan adayların ise 

ücretleri iade edilmez. 
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KESĠN KAYIT YERLEġTĠRME YÖNTEMĠ (ASĠL VE YEDEK) 

Değerlendirme Sonuçları Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün onayından sonra Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda tüm adaylar öncelikli 

olarak YerleĢtirme Puanına (YP), ( TYT+OBP+ÖYSP) göre en yüksekten en düĢük puana doğru 

sıralanır. Daha sonra adayın tercihleri değerlendirilir.  

Aday birden fazla tercih yapmıĢ ise 1. tercihi dikkate alınır. Örnek: yerleĢtirme 

puanında 1. sırada olan aday 3 bölümü de tercih etti ise, 1. tercihine yerleĢir ve diğer tüm 

listelerden çıkarılır. Aday 3 bölüme yerleĢemediğinde sadece 1. Tercihinde yedek listede yer 

alır. Yani bir aday ancak bir bölüme yerleĢebilir. YerleĢtirme yöntemi yedekler için de 

geçerlidir. Bir bölümde asil olan bir aday baĢka bölümlerde asil veya yedek olamaz, aynı 

Ģekilde bir bölümde yedek olan aday diğer bölümlerde asil veya yedek olamaz.  

 

KAZANAN ADAYLARIN ĠLANI; 
 

Asıl Listeden Kayıtlar:  Sınav sonuçları, Rektörlük Makamı onayını takiben Spor Bilimleri Fakültesi 

kurumsal web (www.sbf@duzce.edu.tr) sayfasından duyurulur. Asıl adayların kesin kayıt iĢlemleri; 

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve saatte yapılır.  

 

Yedek Listeden Kayıtlar: Asıl listeden kontenjan dolmadığı durumlarda boĢ kalan kontenjanların 

doldurulması için Fakültemiz tarafından belirlenecek tarihler arasında (kesin kayıt yerleĢtirme 

esaslarında izlenecek yönteme göre), yedek listedeki sırası gelen, kesin kayıt için istenen belgeleri 

eksiksiz ve tam olan adaylar kesin kayıt yaptırabilir. 

 
NOT: 

 
 Kesin kayıt iĢlemi, ilan edilen ve istenen belgelerin tümünün, ıslak imzalı aslı 

veya noter onaylı olması halinde gerçekleĢtirilir. Eksik belgesi veya ıslak imzalı 

belgeleri bulunmayan adayların kesin kayıt iĢlemleri yapılmaz.


 Asıl listede adı bulunduğu halde belirtilen gün ve saatte baĢvuruda bulunmayan 

adaylar yedek kayıt haklarını kayıp etmiĢ sayılır.


 Yedek listede adı bulunduğu halde belirtilen gün ve saatte baĢvuru noktasında 

bulunmayan adaylar kayıt haklarını kayıp etmiĢ sayılır.

Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Öğrenci alım Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. 

Öğrenci alım sınav yönergesi ve kılavuzu ile ilgili sorularınız sbf@duzce.edu.tr e-mail adresinden 

cevaplanacaktır. 

mailto:sbf@duzce.edu.tr
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