EK-21
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 dalma 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 (ÖYSPSP), 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,
1) 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.
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, ÖYSPSP 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.
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(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;
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 l-2-3^1-5-6) herhangi birinden 145.000 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 yd içerisinde en az bir kez milli olma şartı
aranmaktadır.
a)

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.

(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
2 belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön Kayıt koşullan
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.)

Adayın son bir ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf,
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 başarılarım 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 kuramlardan 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 kuramca 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).
1) Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık
lisanslı sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kuramca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli
sureti.
e)
f)

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.
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o) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
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 (EKİ) 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.l) 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.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Sonuçlarmııt 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.
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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 EğitimÖğretim 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 26.05.2016 tarih ve
2016/75 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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