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Değerli adaylar,
Süleyman Demirel Üniversitesi adil olmayı, şeffaflığı, hesap verebilirliği,
katılımcı olmayı, disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, mükemmelliği, üretkenliği,
yenilikçiliği, yaratıcı düşünmeyi, akademik özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü,
etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, öğrenci odaklılığı, toplumsal, çevresel ve estetik
duyarlılığı, geleceğe ışık tutmayı ve iş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak
benimsemiştir.
Genç ve dinamik kadrosuyla yarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini,
Antrenörlerini ve Spor Yöneticilerini yetiştiren Spor Bilimleri Fakültemizin özel
yetenek sınavında sizlere başarılar diliyorum.
2020-2021 akademik yılında siz genç arkadaşlarımızı aramızda görmekten
mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörü

Sevgili adaylar,
Nispeten genç ve sizler gibi dinamik olan Spor Bilimleri Fakültemizin
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alanında uzman ve deneyimli akademisyen
kadromuz ile sizleri de aramıza dâhil edebilmek için bu yıla özel olarak Pandemi
tedbirlerini de gözeterek hazırladığımız özel yetenek sınavında adaleti, şeffaflığı,
objektifliği ilke edinmiş bulunuyoruz. Güzel ülkemizin fikri hür, vicdanı hür
nesillerini yetiştirebilmek adına sizlere çağdaş, aktüel ve bilimin tuttuğu ışıktan
ayrılmayacak bir mesleki eğitim ile kariyer sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef
doğrultusunda ailemize dâhil olmak isteyen siz değerli adaylara özel yetenek
sınavında başarılar dilerim.
Yeni akademik dönemde birlikte olmak dileğiyle…

Prof. Dr. Cem ÇETİN
Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakültemiz 5/6/2015 tarihli 2015/7723 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak,
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Fakültemizde Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümü’nün de açılmasıyla birlikte aktif bölüm sayısı üçe çıkmıştır.
Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olan bireyler “Antrenör”
olarak hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörlerde geniş bir iş bulma
olanaklarına sahip olmaktadırlar. Kamu kuruluşlarının başında Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü bünyesinde İl/İlçe teşkilatları, Özel sektörlerde spor kulüpleri, sağlıklı
yaşam ve fitness merkezleri, özel okullarda antrenör ve fitness liderliği, kondisyoner
vb. görevlerde istihdam edilebilmektelerdir.
Ülke genelindeki emsallerine kıyasla oldukça kullanışlı ve geniş çerçeveli Spor
Tesisleri (Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortları, 2500 Kişi Seyirci Kapasiteli Spor
Salonu, Sportif Performans Laboratuvarı, Fitness Salonları, Güreş Salonu, Halter
Salonu, Step-Aerobik Salonu, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası,
Hentbol Sahası, Squash Sahası, Badminton Sahası, Masa Tenisi Salonu, Yatay ve
Dikey Tırmanma Duvarı) ile dersliklerimiz hem doğu, hem de batı yerleşkelerimiz de
toplamda yaklaşık 30000 m2 alana yayılmaktadır.

Kısaltmalar
ÖYS

:

Özel Yetenek Sınavı

ÖYSP

:

Özel Yetenek Sınavı Puanı

ÖYSP-SP :

Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı

YP

:

Yetenek Puanı

YKS

:

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

TYT

:

Temel Yetenek Sınavı

TYT-P

:

Temel Yetenek Sınavı Puanı

OBP

:

Orta Öğretim Başarı Puanı

SINAV KURULLARI
Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir.
Sınav Üst Kurulu
Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulu sınavdan önce Süleyman Demirel
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenir. Sınav üst
kurulunun görevleri şunlardır:
- Adayların özel yetenek giriş sınav programı, girecekleri yer ve zamanın
belirlenmesi
- Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, görev ve sorumlulukların
belirlenmesi
- Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi
- Jürilerin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçen
sürede tüm işlemlerin yürütülmesi
- Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve temini
- Gerektirdiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurullar oluşturma ve
görevlendirme
- İhtilaf durumunda sınav üst kurulu sorumlu ve yetkilidir.
-Sınavla ilgili itirazları kabul eder. İtirazlar ile ilgili gün ve saatlerin video
kayıtlarını izleyerek karara bağlar.

Sınav Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu Üst Kurul tarafından görevlendirilir. Görevleri şunlardır:
- Sınavların başlangıcından sonuna kadar her türlü kararı almak ve
yürütülmesini sağlamak.
- Gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak.

BAŞVURU ESASLARI VE KONTENJANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi
programına (bölümüne) ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak 2019 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı Kılavuzu’nun Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına
uygun yapılan değerlendirmeye göre öğrenci alınır.
Tablo 1: Sınav ve Yerleştirme İle İlgili Önemli Bilgiler

Online Ön Başvuru Tarihi

17-19 Ağustos 2020

Sınava Giriş Aday Sırası
Açıklaması

20 Ağustos 2020

Temel Yeterlilik Testi (TYT)
En az Puan Şartı
Sınav Başlama Tarihi

•

Milli ve Milli Olmayan Sporcu Adaylar TYT en
az 150.000 Ham Puan
• Engelli Adaylar TYT en az 100.000 Ham Puan
25 Ağustos 2020 (Sınav bitiş tarihi aday başvuru
sayısına göre 20 Ağustos 2020’de ilan edilecektir)

Sınav Şekli

Özel Yetenek Sınavı

Sınav Yeri

SDÜ Doğu Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk
Spor Salonu

Geçici Sınav Sonuç Listesi
İlanı

07 Eylül 2020

Sınav Sonucu İlanına İtiraz

08 Eylül 2020

İtiraz Sonuçları ve
Nihai Sonuç Listesi İlanı
Asil Kayıt
Yedekten Kayıt Hakkı İlanı
Yedek Kayıt

09 Eylül 2020
14-15 Eylül 2020
16 Eylül 2020
17-18 Eylül 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük
Eğitimi Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile belirtilen branşlar dahilinde öğrenci
alınacaktır.
•

Tüm adaylar (engelli ve milli sporcu adaylar kendi aralarında değerlendirilmek
suretiyle) Yerleştirme Puanı en yüksekten en düşük puana göre sıralanacak ve
asil kayıt listesi duyurulacaktır.

•

YEDEK Listesi tıpkı asil listede olduğu gibi hazırlanacaktır. Yedek Listesindeki
adaylar da Yerleştirme Puanı en yüksekten en düşük puana göre sıralanacak ve
duyurulacaktır.

•

Tüm adaylar sadece Tablo 2’de belirtilmiş olan branşlarda başvuru
yapabileceklerdir. Engelli ve milli sporcu adaylar için ayrılan kontenjanlara
yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda, ilgili kontenjanlar Engelli ve
milli olmayan adaylara YP puanı sıralamasına göre aktarılacaktır.
Tablo 2: Programa Alınacak Öğrenci Kontenjanları
Bölüm

Kategori
Antrenörlük Eğitimi

1. Öğretim

Genel Toplam

Engelli ya da Milli
Olmayan Aday

Milli Aday*

Engelli
Aday**

37

8

5

Basketbol
Takım
Sporları

Futbol
Hentbol
Voleybol
Masa Tenisi
Yüzme
Taekwondo

Bireysel
Sporlar

50

Tenis
Kayak
Cimnastik
Badminton
Vücut Geliştirme-Fitness
Atletizm

* A ve B milli adaylar bu kontenjana başvurabileceklerdir.
** Engelli adaylar da özel yetenek sınavında istenen yeteneklerin tamamından
sorumlu tutulacaktır. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum

bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve
üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim
kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Yukarıda
belirtilen engelli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları
halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında özel yetenek sınavını en hızlıdan en yavaş
tamamlayan

sıralama

ile

değerlendirilecektir

(Tablo

3’e

göre

puana

dönüştürülmeyecektir).

KAYITLAR ve SINAV ŞARTLARI
Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına
ön başvurular 17-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında Online olarak yapılacaktır.
Adayların duyuruda verilecek olan linkten ön başvuru yapmaları gerekmektedir. 20
Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek listede olan adayların kayıt ve özel yetenek
sınav tarih ve saatinde aşağıda istenen belgeler ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
NOT: Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi için istenilen
ön kayıt koşullarını sağlayan adaylar iki bölüme de başvuru yapabileceklerdir. Fakat
adaylara her bölüm için yalnızca 1 aday numarası ve 1 özel yetenek sınav hakkı (2
deneme hakkı) verilecektir. Adayın iki bölümü de kazanması durumunda Asil Listede
ismi ilan edilecektir. Asil kayıt tarihinde adayın kayıt yaptıracağı bölüm tercihine göre,
tercih etmediği diğer bölümün yedek listesinden yedek adaylara kayıt hakkı verilecektir.
Ön Kayıt İşlemleri ve İstenen Belgeler
Adaylar kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) tüm sınav boyunca
yanında bulundurmak zorundadır. T.C Kimlik numarası bulunmayan, belirli olmayan ve
özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın
ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.
1. Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi, mezun durumunda olanların lise
müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge ya da e-devlet uygulamasından
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
2. 2020–YKS Sonuç Belgesi (Doğrulama Kodu İçeren Bilgisayar çıktısı),

NOT: 2019 YKS sonuç belgesinin geçerli olması için 2020 TYT yılına
göre ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puanı ibraz etmesi
zorunludur.
3. Sporcu Bilgi Formu 1 adet aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce
Mühür ve İmzalı veya Barkotlu e-devlet çıktısı), Tablo 2’de belirtilen branşlarda
2010-13 Mart 2020 tarihleri arasında en az 3 (üç) yıl sadece 1 (bir) spor
dalından sporcu lisansına sahip olmak (Okul Sporları hariç).
4. Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 adet önlü arkalı fotokopisi,
5. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğraf,
6. ‘Spor Yarışmalarına katılmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur’ ibareli
Sağlık Raporu (tam teşekküllü sağlık kuruluşundan olma zorunluluğu yoktur, Aile
Hekimliği vb. olabilir) 1 adet aslı,
7. Engelli adaylar için Engel Sınıfı’nı belirten sağlık raporu.
8. Milli Sporcular için – Milli Sporcu Belgesi aslı ya da noter onaylı sureti (Milli
Sporcu Belgesinin, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınması
gerekmektedir. Milli Sporcu Belgesi, 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 nolu resmi
gazetede yayınlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik”
doğrultusunda belirtilen yarışmalar esas alınarak hazırlanmalıdır. Milli Sporcu
Belgesi 3 imzalı (Federasyon Genel Sekreteri, Federasyon Başkanı ve Spor
Faaliyetleri Dairesi Başkanı) olmalıdır. Üç imzalı olmayan “Milli Sporcu Belgesi”
kabul edilmeyecektir. Futbol spor dalından başvuracak milli sporcuların Milli
Sporcu Belgesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan almaları
gerekmektedir.)
NOT: Bu belgelerden herhangi birinin sureti ile asıllarının birbirine uymaması
halinde, belge sahibinin özel yetenek sınavına başvurusu geçersiz sayılacaktır ve
sınava alınmayacaktır.
Adayın 20 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek olan sınav günü ve saatinde
kendisine ait kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport) ve yukarıda istenen belgeler ile
hazır bulunması gerekmektedir.
Ön Kayıt Başvuru Adresi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Atatürk Spor Salonu,
Doğu Yerleşkesi, Çünür/ISPARTA
Tel: 0 246 211 47 53

Fax: 0 246 211 47 88

Sınav Tarihleri
Adayların Online başvurudan sonra Özel Yetenek Giriş Sınavına hangi gün
gireceği Üniversitemizin ana sayfası (http://w3.sdu.edu.tr/) ile Spor Bilimleri
Fakültesi web sayfasında (http://sporbil.sdu.edu.tr/) 20 Ağustos 2020 tarihinde
açıklanacaktır.
Adayların ilan edilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Sınav günü ve saatini kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınavdan
vazgeçmiş sayılırlar.
Sınav Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk Spor Salonunda
Doğu Yerleşkesi, Çünür/Isparta’ da yapılacaktır.

Şekil 1: Sınav Yeri Adresi Kare Kodu
Sınav Güvenliği
Sınav süresince içinde bulunduğumuz PANDEMİ sebebiyle gerekli tüm
tedbirler kurumumuz tarafından alınacak olup, buna bağlı olarak sınavın iş ve işleyişi
de aşağıda belirtildiği düzende gerçekleşecektir. Adayların tamamının bu düzene
uyması zorunludur. Aykırı bir durumda adayın sınav hakkını kaybedeceği
unutulmamalıdır.
•

Tüm adayların Özel Yetenek Sınavı başlayana kadar MASKE
takması zorunludur.

•

Adaların Bina Giriş kısmında Vücut Sıcaklığı ölçülecektir.

•

Adaylar

Özel

Yetenek

Sınavına

5’erli

gruplar

halinde

alınacaktır.
•

Her gruptan sonra “Dezenfektasyon” işlemi yapılacaktır.

•

Özel Yetenek Sınavı boyunca adayların birbirleriyle ve sınav
sorumlularıyla Sosyal Mesafe Kuralına uymaları için gerekli
hassasiyet gösterilecektir.

Sınav İtirazı
Sınavla ilgili itirazlar Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TR06 0001 0001 3244 8078 9657 23 IBAN numaralı hesabına 400 TL
yatırıldıktan sonra sınav itiraz süresi bitimine kadar ilgili ödeme dekontu ile yazılı
olarak Sınav Üst Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar ilgili gün ve saatlerin video kayıtları
izlenerek sınav kılavuzunda belirlenen süreç doğrultusunda incelenecek ve ilan
edilecektir.
Sonuçların İlanı ve Kesin Kayıt
Özel Yetenek Sınavı sonuçları Sınav Üst Kurulunun onayından sonra belirtilen
tarihte açıklanır. Özel Yetenek Sınav sonuçları Süleyman Demirel Üniversitesi web
sayfası

http://sdu.edu.tr

ve

Spor

Bilimleri

Fakültesi

web

sayfasında

http://sporbil.sdu.edu.tr/tr/ açıklanacaktır. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru
yapılmayacaktır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen kesin kayıt süresi içerisinde
müracaat etmediği takdirde kayıt hakkını kaybederler.
Kesin kayıt yaptırmayan adayın yerine yerleştirme puanı sıralaması dikkate
alınarak yedek listeden çağrı yapılarak yerleştirme yapılacaktır.
Kesin kayıt için istenen belgeler:
1. YKS Sonuç Belgesi
2. Lise Diploması (Aslı)
3. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (2 adet)
4. İkametgâh Belgesi
5. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için
herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca
olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)
6. 20 adet vesikalık fotoğraf (son 1 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet
yönetmeliğine uygun 4x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf)
7. Sağlık

Raporu

(‘’Spor

Bilimleri

Fakültesi

bölümlerinde

öğrenim

görmesinde sağlık yönünden herhangi bir sakınca yoktur’’ ibaresi bulunan
tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınmış heyet raporu)
Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge
veya belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi
içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve
haklarında hukuki işlem yapılır.
Yedek Kayıt
Yedek adaylar belirtilen gün ve tarihte kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt
haklarını yitirirler. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi
başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek kontenjandan alınacaklar Üniversitemiz ve
Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır.
Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez.

ÖZEL

YETENEK

SINAVI

ve

PUAN

HESAPLAMA

YÖNTEMİ
Özel yetenek sınavı adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup
spor salonunda hazırlanan parkurda belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış
tekniği ile yapılarak bilgisayar destekli fotosel ile ölçülecektir.
Özel Yetenek Sınavında aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru
tamamlama derecesi saniye olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Bu testte
kadın ve erkek adayların dereceleri Tablo 3’ e göre değerlendirilecektir. 100 Tam
Puan alamayan her adaya 2 sınav deneme hakkı verilir. Ancak aday 2 sınav
hakkını da kullanmak zorunda değildir. 2 deneme hakkında da DİSKALİFİYE
olan aday BAŞARISIZ sayılır, ÖYSP puanı ve Yerleştirme Puanı
alamayacağı için hesaplamaya dâhil edilmez. Sınavını tamamlayan aday sınav
yerinden ayrılmadan önce kendisine ait olan kimlik belgesini Sınav Yürütme
Komisyonu masasından almak zorundadır. Bu aşamada alınmayan belge evraklar için
mesuliyet adayın kendisine aittir.

Özel

Yetenek

Sınavı

Seçme

Yöntemi

İle

İlgili

Puanların

Hesaplanması
Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması;
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP' lerin standart puana
çevrilmesi için önce aşağıdaki formül ile ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart
sapması hesaplanacak daha sonra da bir sonraki sayfada yer alan formül ile her aday
için ÖYSP Standart puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSPSP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur.
Sonrasında yerleştirmeye esas olacak olan puan

(Yerleştirme Puanı=YP )

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a)

Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin;

Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Bölümü için aday liselerin 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.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)

b)

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
2019-TYT puanı ile bir Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük
puana göre sıralanacaktır.
Tablo 3. Özel Yetenek Sınav Parkuru Puan Karşılığı
Erkek Adaylar

Kadın Adaylar

<15,20 sn

100 puan

<17,0 sn

100 puan

15,21-16,10 sn

75 puan

17,01-17,99 sn

75 puan

16,11-18,10 sn

50 puan

18,0-21,79 sn

50 puan

18,11-19,30 sn

25 puan

21,80-23,09 sn

25 puan

>19,30

DİSKALİFİYE

>23,10

DİSKALİFİYE

ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU VE KURALLARI

Test parkuru; eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3,3 m aralıklarla düz bir
hat üzerine dizilmiş üç koniden oluşan, parke zeminli spor salonlarında kurulacaktır.
Test, her 10 m’de bir 180 derece dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m’si koniler arasında
slalom koşusundan oluşmaktadır (Resim). Test parkurunun başlangıç ve bitiminde
0,01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yer
almaktadır. Adaylar test parkurunun başlangıç kutucuğundan çıkış yapacaklardır.
Parkuru bitirme zamanı saniye/salise cinsinden kaydedilecektir. Tablo 3’e göre 100
puan alan adaylara 2. Deneme hakkı verilmeyecektir.
Test esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
1- Adaylar test parkurunu Resimde gösterildiği gibi tamamlamak zorundadır.
Aksi takdirde diskalifiye olur.
2- Adaylar koşarken herhangi bir huniyi atlayarak parkuru tamamlar veya
yarıda bırakırsa diskalifiye olur.
3- Adaylar koşu esnasında her devirdikleri huniyi düzeltip kaldığı yerden
devam etmek zorundadır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ
ATATÜRK SPOR SALONU (Doğu Yerleşkesi)

Kapalı alan 16.700 m2, salon oturma alanı 9450 m2, 30x60 m2 saha yerleşim alanı (Basketbol,
Voleybol, Hentbol standartlarına uygun) 2500 seyirci kapasitesi.

Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarı (250 m2)
Elit ve Amatör sporcuların fiziksel, fizyolojik (nabız, tansiyon, Anaerobik–Aerobik Güç,
solunum testleri), kondisyonel testleri (kuvvet, sürat, dayanıklılık testleri) yapılabilmektedir.
Ayrıca sedanter (aktif spor yapmayan) bireylere de sağlık amaçlı testler yapılabilmektedir.

Kondisyon Salonları (2 adet) 500 m2

Ferdi Sporlar Salonu (250 m2)

Step Aerobik-Pilates Salonu (250 m2)

Squash Salonları 4 adet (224 m2)

29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZU (Doğu Yerleşkesi)

BATI YERLEŞKESİ SPOR TESİSLERİ
Batı Yerleşkesi Spor Salonu

Kondisyon-Aerobik Step Salonu

Açık ve Kapalı Tenis Kortları (2 açık+5 kapalı)

Açık Spor Alanları

Halı Sahalar

30 Ağustos Futbol Sahası

Plaj Voleybolu (Beachvolley) Sahası

SDÜ DAVRAZ OTEL (Davraz Kayak Merkezi)
Üniversitemize ait bir (1) otel bulunmaktadır. Burada Kayak, Snow Board ve kızak sporları
yapılabilmektedir. Kayak Sporuna ait Teknik Malzemeler de bulunmaktadır.

