T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi
Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
BÖLÜMLER

KONTENJAN

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
(normal öğretim)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
(ikinci öğretim)
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
(normal öğretim)
Spor Yöneticiliği Bölümü
(ikinci öğretim)

40 (14 Kadın-26 Erkek)
40 (14 Kadın-26 Erkek)
40 (14 Kadın-26 Erkek)
40 (14 Kadın-26 Erkek)
40 (14 Kadın-26 Erkek)

MĠLLĠ SPORCU
KONTENJANI
(Genel Kontenjana Dâhildir)
20 milli sporcu
(13 erkek-7 kadın)
20 milli sporcu
(13 erkek-7 kadın)
20 milli sporcu
(13 erkek-7 kadın)
20 milli sporcu
(13 erkek-7 kadın)
20 milli sporcu
(13 erkek-7 kadın)

BAġVURU ÖN KAYIT VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ
BAġVURU YERĠ

BAġVURU
TARĠHLERĠ

Düzce Üniversitesi
24 - 28 Temmuz
Spor Bilimleri Fakültesi
2017

SINAV VE
DEĞERLENDĠRME
TARĠHLERĠ

KESĠN KAYIT
TARĠHLERĠ

YEDEK KAYIT
TARĠHLERĠ

01-04 Ağustos
2017

Düzce Üniversitesi
web sayfasından
takip edilecektir.

Düzce Üniversitesi
web sayfasından
takip edilecektir.

Ön Kayıtlar Ġçin Gerekli ġartlar:
1-

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-

Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.

3-

Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.

4-

Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS sınavında puan
türlerinin herhangi birinden; liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli
sporcular için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az
200,000 ham puan ve üzeri YGS puanı almış olmak ve adayların değerlendirilecekleri spor dalında
federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branĢta lisans sahibi olmak.

5-

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS
sınavında puan türlerinin herhangi birinden; öğretmen liseleri ve liselerin spor
alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham puan ve
üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 260,000 ham puan ve üzeri YGS puanı almış
olmak ve adayların değerlendirilecekleri spor dalında federasyonlara bağlı en az 3 (üç) yıl aynı
branĢta lisans sahibi olmak.

6-

Spor Yöneticiliği bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait YGS sınavında ilgili puan
türünden; liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az
150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 240,000 ham puan ve
üzeri YGS puanı almış olmak ve en az 2 yıllık lisans sahibi olmak.

7-

Olimpik olmayan branĢlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; Türkiye
ġampiyonalarında ilk üç dereceden birini almıĢ olmaları gerekmektedir ve en az 6 ülkenin
katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli sayılacaktır. Ön kayıtta teslim
edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç ülkenin katılımı ile gerçekleĢtiği açık bir
Ģekilde yazmak zorundadır.

8-

Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunduğu halde
sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

Ön Kayıtlar Ġçin Gerekli Belgeler:
1234567-

Başvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru anında verilir).
Adayın ilgili yıla ait YGS sonuç belgesinin sureti. (Adayların YGS sonuçları ÖSYM sınav sisteminden
T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir.)
T.C kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı sayfaya çekilmiş
fotokopisi.
Adayın son bir ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf,
Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP
(Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun oldukları alanı belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir.)
Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi.

Milli kontenjanından başvuran Milli sporcuların ilgili spor dalından sınav tarihi itibari ile son beĢ yıl
içerisinde en az bir kez milli olma Ģartı ile ilgili federasyondan alacakları yıl bazında milli olma
sayısını ve varsa milli başarılarını da (yarışmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter
onaylı fotokopisi (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).
9- Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da
diplomasının aslı ve fotokopisi.
10- Türkiye Şampiyonu olan (sınav tarihi itibari ile son 3 yıl içerisinde en az bir kez) sporcuların bu
başarılarını ilgili federasyon onaylı müsabaka cetveli ile belgelemeleri gerekmektedir. Türkiye
Şampiyonu olmuş sporcular Milli sporcu kontenjanına dahil edilir. Ancak başvurdukları bölümün
Milliler dışındaki öğrenciler için gerektirdiği puanı almaları şarttır.
11- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye esas teşkil edecek belgelerini Spor
Genel Müdürlüğü, Federasyonlar veya ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur.
8-

12- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Milli Kontenjanına; Atletizm, Basketbol, Bilek GüreĢi, Boks, Eskrim,
Futbol, Futsal, Hentbol, Karate, Kick Boks, Judo, Masa Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Tenis,
Voleybol, Wushu ve Yüzme branşlarından öğrenci alınacaktır.
13- Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvurabilmek için, federasyonlara
bağlı en az 3 (üç) yıl aynı branĢta lisanslı sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (en az üç farklı yarışma sezonuna ait üç kez vizeli lisans
belgesinde son vize özel yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önce yapılmış olmalıdır).
14- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için federasyonlara bağlı en az 2 (iki) yıllık lisanslı sporcu
olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti.
15- Olimpik olmayan branĢlarda Millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların; Türkiye
ġampiyonalarında ilk üç dereceden birini almıĢ olmaları gerekmektedir ve en az 6 ülkenin
katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli sayılacaktır. Ön kayıtta teslim
edilecek olan Millilik belgesinde organizasyonun kaç ülkenin katılımı ile gerçekleĢtiği açık bir
Ģekilde yazmak zorundadır.
AÇIKLAMA

Yukarıdaki başvuru için asıllarının ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Nüfus cüzdanı, Diploma, Milli
sporcu belgesi) belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde belge
sahibi aday, sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak, kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek
ve hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunduğu halde
sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
MEKTUPLA ÖN KAYIT YAPILMAZ
BAġVURU ġAHSEN VEYA NOTER ONAYLI VEKALET ĠLE YAPILACAKTIR.
ĠLETĠġĠM
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konuralp Yerleşkesi
81620 Merkez - DÜZCE
Tel:+90 (380) 5421215
Fax:+90 (380) 5421365
e-posta: kursatkaracabey@duzce.edu.tr

