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Spor Bilimleri Bölümünün temel amacı, üniversitelerin misyonu
gereği, evrensel ölçütler içerisinde bilim temellerine dayalı spor
eğitimi vermektedir.

Spor Bilimlerine alınan veya alınacak öğrencilerin Sporun
içinden gelmiş olmaları ile antrenman ve müsabaka alanında
yapmış oldukları uygulama ve deneyimleri bilim boyutu ile
ilişkilendirerek kendilerine ve gelecek nesillere aktarımları
planlanmaktadır.

Spor Bilimleri Bölümünde, branşa özgü çok yönlü ve detaylı
performans analizi yapabilmek, elde edilen verileri
sayısallaştırarak raporlaştırmak, sporcu veya takımın zayıf ve
güçlü yanları belirleyerek sonuçlar çıkartmak, antrenman plan ve
program stratejileri belirlemeyi ve geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AMACI



Spor Bilimcisi; Sporu bilimsel
boyutta test edip matematiksel veriler
üzerinden değerlendiren, sistematik
olarak yorumlayan, uygulama
stratejileri belirleyerek uygulayan
veya uygulatan bilim insanlarıdır..



YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNCA SPOR BİLİMLERİ 
TANIMLAMASI



Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri 
–Üniversitelere atanabilmektedirler (Okutman, Arş.Grv).
–04.07.2013 tarihi itibarı ile de KPSS sınavı ile ilk öğrencilerimiz Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine MEMUR olarak atanmışlardır.

–Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Sözleşmeli Antrenör olarak çalışan
mezunlarımız bulunmaktadır.

–Askeri Birimlere atananlar bulunmaktadır.
–Polis olarak atananlar bulunmaktadır.
–Özel sektörde Kondisyoner, Aerobik Step, Fiziksel Uygunluk
Antrenörlüğü, Performans Analizi yapanlar bulunmaktadır.

–Üniversitelerin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıklarına bağlı ve Spor
Hizmetleri alanında Eğitmen olarak çalışabilmektedirler.

–Pedagojik Formasyon alan mezunlarımız özel okullarda çalışmaktadırlar.

Spor Bilimleri Mezunlarımızın İstihdam Durumları



• (*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek 
Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_02/08110648_9_cizelgeveesaslar.pdf

Spor Bilimleri Mezunlarına
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Hakkı 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama 
ve Ders Okutma Esasların da aşağıda belirtilmiştir. Adaylarımız İlgili Linkten detaylı 
incelemeleri gerekmektedir. Mevcut duruma göre pedagojik formasyonu almak kaydı ile 
öğretmenliğe başvuru yapılabilmektedir. 
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü olarak önceliğimiz Beden Eğitimi ve Spor 
öğretmeni yetiştirmek olmayıp alanında uzman Spor Bilim insanlarını yetiştirmeyi 
hedeflemekteyiz. 
Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni olmak isteyen adaylara; Ülkemizde çok sayıda Beden 
Eğitimi ve Spor öğretmenlik Bölümü bulunmakta olup bu bölümlere başvurmalarını 
tavsiye ederiz. 



Başvurular 07-11 AĞUSTOS 2017 tarihleri arasında
(mesai saatleri içerisinde) yapılacaktır.

Aday Başvuru yaptığı gün ÖZEL YETENEK SINAVI
(KOORDİNASYON) sınavına girecektir.

Örneğin 08 Ağustos 2017 tarihinde başvurusunu
yaptıktan sonra aynı gün KOORDİNASYON sınavına
girecektir.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ 

07-11 AĞUSTOS 2017



FERDİ SPOR BRANŞLARI TAKIM SPOR BRANŞLAR

Atıcılık Kayak 

BasketbolAtletizm Karate 

Badminton Masa Ten. 

FutbolYol ve Dağ Bisikleti Okçuluk 

Boks Triatlon

HentbolCimnastik Taekwondo

Eskrim Tenis 

VoleybolHalter Su Sporları 

Güreş (Yüzme, Dalma

Judo Senkronize Yüzme

Su Topu) 

BAŞVURUSU ALINACAK BRANŞLAR



1. Lise mezunu olmak.
2. 2017 YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan ve daha yukarı puan almış
olmak,
3. Kulüp veya ferdi sporcu olarak en az 4 YIL LİSANSLI SPORCU OLMAK
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen belgede lisans

bilgilerinde görülen branşlar (Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Boks,
Cimnastik, Eskrim, Halter, Güreş, Judo, Kayak, Masa Tenisi, Karate, Okçuluk,
Triatlon, Taekwondo, Tenis, Su Sporları (Yüzme, Dalma, Senkronize Yüzme, Su
Topu), Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol) dışında başvuru yapılamaz. Yaptığı
branş Sporcu Bilgi Formunda görülmelidir.

Not; Örneğin aday 2 yıl Atletizm 4 yıl Basketbol lisanslı ise Basketbol branşından başvurabilir ve 4 yıl
üzerinden değerlendirilir. Aday 1 yıl Atletizm 3 yıl Hentboldan lisanslı ise bir branşta 4 yıl kriterini
sağlayamadığı için başvuru yapamaz
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden “SPORCU BİLGİ FORMU” alınacak ve Spor İl 
Müdürlükleri (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından onaylanacaktır (bu 
belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). 

4. Kulüp veya ferdi olarak en az 3 YIL MÜSABAKALARA AKTİF
OLARAK KATILMIŞ OLMAK (maç/müsabaka Cetvellerinin ve Yarışma Sonuç
Belgesi) ile belgelendirmek. Sadece 3 yıl sporcu lisansı ile başvuru yapılamayacak
bununla birlikte maç/müsabaka Cetvellerinin ve Yarışma Sonuç Belgesi olmak
zorundadır.

BAŞVURU ŞARTLARI



5. Tüm adaylar Takım / Ferdi sporlarında İlgili Federasyondan, oynadığı veya
katıldığı maç/müsabaka Cetvellerinin ve Yarışma Sonuç Belgesi Federasyon veya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce aslı yada aslı gibi onaylı olması
gerekmektedir. Okul takımları ile Yurt dışı müsabakalara katılmış olanlar Yurt
Dışı kafile listesi onaylı olacaktır.
6. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış
bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.



ÖNEMLİ NOT

Aşağıda Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ön Kayıtlara 
Gelindiğinde Tam Olmak Tam Olmak Tam Olmak Tam Olmak Zorundadır. 

Eksik ve Onaysız Eksik ve Onaysız Eksik ve Onaysız Eksik ve Onaysız Belgelerle Gelen Adayların 
KAYITLARI ALINMAYACAKTIR.KAYITLARI ALINMAYACAKTIR.KAYITLARI ALINMAYACAKTIR.KAYITLARI ALINMAYACAKTIR.



ÖN KAYITLARA GETİRİLECEK BELGELER
Aday aşağıdaki sıralamaya göre evraklarını sıralayacak ve bir şeffaf dosya ile 
kayıtlara getireceklerdir. Aşağıda istenen belgeleri EKSİKSİZ VE ONAYLI 
olarak teslim edilecektir. Sıralamadaki belgelerin eksik veya onaysız olması 
durumunda KAYIT ALINMAYACAKTIR. 
1. Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi,
2. 2017–LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları dahil) Belgesi (Bilgisayar çıktısı),
3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 adet önlü arkalı fotokopi,
4. Vesikalık Fotoğraf 1 adet,
5. Sporcu Bilgi Formu 1 adet aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Mühür ve 
İmzalı),
6. Maç/müsabaka kağıtlarının veya yarışma sonuç belgelerinin Mühür ve İmzalı (Federasyon 
veya İl Temsilcisi) 1 adet aslı
(Yurt dışına müsabakalar çıkmış sporcuların Yurt Dışı Kafile Listesi İlgili birimce mühür ve 
imzalı 1 adet aslı),
7. Ferdi Sporlarda Bölge 1-2-3 veya İl 1-2-3 lük derece elde etmiş sporcuların Sonuçları 
gösteren belgenin 1 adet aslı,(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Mühür ve İmzalı)
8. Milli Sporcu Belgesi (Federasyon Mühür ve İmzalı),
9. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt 
yaptıramazlar. 
10. Sağlık Raporu  (tam teşekküllü olmayacak) (Aile Hekimliği vb) 1 adet aslı,
11. 2016 yılında herhangi bir Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenci Öğrenci kimlik kartını veya 
kayıt belgesini 1 adet fotokopisini verecektir



ÖNEMLİ NOT
ADAYADAYADAYADAY TARAFINDANTARAFINDANTARAFINDANTARAFINDAN VERİLENVERİLENVERİLENVERİLEN BİLGİLERDEBİLGİLERDEBİLGİLERDEBİLGİLERDE

YANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTEYANLIŞ/SAHTE BELGEBELGEBELGEBELGE VEYAVEYAVEYAVEYA BİLGİBİLGİBİLGİBİLGİ GİZLEMEGİZLEMEGİZLEMEGİZLEME VBVBVBVB....
TESPİTTESPİTTESPİTTESPİT EDİLMESİEDİLMESİEDİLMESİEDİLMESİ DURUMUNDADURUMUNDADURUMUNDADURUMUNDA ADAYADAYADAYADAY HAKKINDAHAKKINDAHAKKINDAHAKKINDA
TÜMTÜMTÜMTÜM YASALYASALYASALYASAL İŞLEMLERİŞLEMLERİŞLEMLERİŞLEMLER YAPILACAKYAPILACAKYAPILACAKYAPILACAK OLUPOLUPOLUPOLUP DİĞERDİĞERDİĞERDİĞER
ADAYLARINDAADAYLARINDAADAYLARINDAADAYLARINDA MAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNEMAGDURİYETİNE SEBEPSEBEPSEBEPSEBEP
OLMASINDANOLMASINDANOLMASINDANOLMASINDAN DOLAYIDADOLAYIDADOLAYIDADOLAYIDA TÜMTÜMTÜMTÜM ZARARLARIZARARLARIZARARLARIZARARLARI KABULKABULKABULKABUL
ETMİŞETMİŞETMİŞETMİŞ OLACAKTIROLACAKTIROLACAKTIROLACAKTIR....



BAŞVURU ve SINAV ADRESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü Atatürk Spor 

Salonu Doğu Yerleşkesi Çünür/ISPARTA
Tel: 0 246 211 47 53/Fax 0 246 211 47 88

DANIŞMA
Adayların danışmak istediği bir konu olması 

durumunda  0  246 211 47 53’ den bilgi 
alabileceklerdir.



• Spor Bilimleri bölümünün;
• I. öğretim  40 kontenjan
• II. öğretim 40 kontenjan,  

olmak üzere toplam 80 kontenjanı bulunmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: SINAV KOMİSYONU BAŞVURULARA
GÖRE BRANŞ KONTENJAN DAĞILIMINLARINI 

YAPACAKTIR. 

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜM 
KONTENJANI



SINAV SİSTEMİ

• SINAV 2 STATÜDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

SINAV ŞEKLİ SINAV İÇERİSİNDE Kİ 
AĞIRLIĞI

KOORDİNASYON 
SINAVI 

% 20

SPORCULUK ÖZ 
GEÇMİŞİ

% 80





Koordinasyon Parkuru İçeriği ve Hata Şekilleri
Başlama,
1. Başlangıç (1 Fotosel Başlaması)
2. Minderde düz takla, (Serbest).
3. 8 adet engel (kutu) üzerinden çift ayak 8 kez sıçrama 
yapmak,
HATA;

– Tek ayakla sıçramak (sayılmayacak), 
– Adayın engel üzerine tek veya çift ayak basması,
– Aday istasyon başına dönmek ZORUNDADIR,

4.Sekiz (8) adet slalom çubukları arasından (Zikzak) 
geçiş,
HATA

– Geçişler esnasında el veya kollarla slalom çubuklarını 
tutmak veya çekmek,

– Slalom çubuklarından herhangi birini düşürmek,
– Aday istasyon başına dönmek ZORUNDADIR,

5. Köşe Dönüş Noktası
6. Engel altından üstünden ve tekrar altından geçiş,
HATA

– Adayın engel istasyonunu devirmesi, düşürmesi, üzerine 
basması durumda eğer istasyon bozulmuşsa 
düzeltilinceye kadar aday istasyon başında beklemek 
ZORUNDADIR,

7.Köşe noktadan dönüş,
8.Sekiz (8) adet slalom çubukları arasından geçiş,

– HATA
– Slalomlara vücutla (örneğin omuzla) temas etmek,

• Geçişler esnasında el veya kollarla slalom 
çubuklarını tutmak veya çekmek,

Aday istasyon başından tekrar başlamak 
ZORUNDADIR.

• 9. Renkli sağlık toplarının tek tek renk uyumuna göre 
uygun olan kutucuklara dağıtımı,

– HATA
• Sağlık toplarını farklı renk kutucuklarına koymak,
• Aday renkleri doğru kutucuklara koyuncaya kadar 

istasyonu terk edemez.
• 10. Sürat koşusu,

– HATA 
• Sürat koşusu için belirlenen başlama noktasından 

başlamamak,
• Aday istasyon başından tekrar başlamak 

ZORUNDADIR.
• 11.Bitiş (Fotosel Duruş)
• *** ÖNEMLİ NOT***
• Yukarıda belirtilen hataların istasyonun baş kısmında ya da 

istasyonun son kısmında olsun yapılması halinde aday 
istasyonun başına gelip tekrar baştan başlamak zorundadır. 
Örneğin 7. slalomu geçerken slalomun çubuğunun düşürülmesi 
durumunda tekrar başa dönerek birinci slalomdan itibaren 
tekrar yapacaktır.

• Adayın koordinasyon parkurunda herhangi bir konuda itirazı 
olması durumunda yapılan itiraz konusu video görüntülerinde 
İTİRAZ KOMİSYONU tarafından incelenecektir. İtiraz 
değerlendirilebilmesi için adayın koordinasyon parkuru 
salonundan çıkmadan dilekçe ile komisyano başvuracaktır. 



Koordinasyon Parkuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
•Aday tüm istasyonları doğru ve tam olarak yapmak zorundadır,
•Kurallara uygun yapılmayan istasyonu doğru olarak tamamlamadığı
sürece, bir diğer istasyona geçemez.
•Herhangi bir istasyonu da yapmadan geçemez. Eğer herhangi bir
istasyonu yapmadan geçerse DİSKALİFİYE edilecektir.
•Aday hatalara rağmen parkura devam etmeye çalışırsa DİSKALİFİYE
edilecektir.
•Adayın yapmış olduğu hatalar esnasında, başlangıçtan itibaren dijital
olarak çalışan kronometre durdurulmayacaktır.
•Aday her istasyon sonunda bulunan jüri üyesinin ikazını dikkate almak
zorundadır. Doğru yaptığı istasyon sonunda jüri BEYAZ BAYRAK
kaldıracaktır. Bunun anlamı, diğer istasyona geçebilmesidir. Aday hatalı veya
eksik istasyon yapması durumunda Jüri KIRMIZI BAYRAK kaldıracaktır. Bunun
anlamı ise aynı istasyonun başa dönülüp yapılması zorunluluğudur.
•ADAYLARA TAVSİYEMİZ: Tüm istasyonların kuralına uygun olarak
yapılması avantaj oluşturacaktır.



• KOORDİNASYON SINAVININ PUANLAMA VE DEĞERLENDİRMESİ
• Değerlendirme dijital sistemle yapılır. Adayın başlangıç noktasından

parkura girmesiyle, fotoseller otomatik olarak kronometreyi çalıştırır ve
adayın bitiş noktasından geçmesiyle fotoseller kronometreyi otomatik
olarak durdurur. Sistemin göstergesindeki zaman, adayın parkuru
tamamlama süresi olarak kaydedilir. Aynı zamanda adayın sınav parkuru
içerisinde yapmış olduğu tüm hareketler ve elde ettiği derece video
sistemiyle kaydedilir. Adayın salondaki hareketleri ve elde ettiği derece
eş zamanlı olarak da ailelerin bulunduğu sınav izleme odasından
projeksiyonla yansıtılacaktır.

• Adaya iki (2) hak verilecektir. Adaya ilk hakkı ile ikinci hakkı arasında
minimum 10 dk bir dinlenme verilecektir.

• Adayların koordinasyon sınavında elde ettiği derecenin karşılığına gelen
puan KOORDİNASYON PUANI olarak verilecek ve bunun % 20
alınacaktır.

• EKTE LİNKDE PUANLAMA CETVELİ BULUNMAKTADIR



• SPORCULUK ÖZ GEÇMİŞ PUANLAMASI
• 2010-2017 yılları arasında Milli olmuş sporcuların puan dağılımları.
• Olimpiyatlara katılmış olmak (100 puan),
• Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (95 puan),
• Avrupa Şampiyonası katılmış olmak (90 puan),
• Avrupa Oyunlarına katılmış olmak (85 puan),
• Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak (81 puan).
• Ferdi veya takım olarak okul veya kulüp bazında yukarıdaki

organizasyonlar içerisinde hangi düzeyde temsil etmiş ise onun
karşılığındaki puanı alacaktır.

• Özel Uluslararası turnuvalara katılarak alınan ve 2010-2017yılları
arasında hiçbir ulusal derece yapmamış ve C sınıfı Milli Sporcu
belgesine sahip sporcular, bu statüde değerlendirilmez. Bu sporcular
spor yapmış oldukları kulüp statüsünde veya ferdi ulusal başarılarına
göre değerlendirilir.



• Süper Lig ve I. Ligde yer alan sporculara 71-80 arası puan
verilecektir. Takım sporlarında puanlamada 4 yıl sporculuğundan
sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl
sporculuğu olan bir sporcuya 4 yıl karşılığı 71 puan, ek 3 yıl oynadığı
için +3 puan verilerek, toplam 74 puan şeklinde değerlendirilecektir.

• Bu statüdeki sporcunun alabileceği en üst 80 puan ile 
sınırlandırılmıştır. 

• Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması
gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)

• Ferdi Sporcularda da 2010-2017 yılları arasında ulusal derece 
yapmış olanlar için,

• 1’ncilik elde edenler    80 puan 
• 2’ncilik elde edenler    78 puan
• 3’ncülük elde edenler  76 puan
• 4’ncülük elde edenler  74 puan
• 5’ncilik elde edenler    72 puan



• Takım Sporlarından II. liglerde yer alan (Bayan Futbol Takımı
oyuncuları bu kategoride değerlendirilecektir) sporculara 61-70
arası puan verilecektir. Bu puanlama da 4 yıl’dan sonraki her yıl
sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya
4 yıl karşılığı 61 puan verilir, ek olarak 4 yıl oynadığı için +3 puan
eklenerek toplam 64 puan şeklinde değerlendirilir.

• Bu statüdeki sporcunun alabileceği en üst puan 70 puan ile
sınırlandırılmıştır.

• Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş
olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).



• Takım Sporları III. ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcularına
51-60 arası puan verilecektir. Bu puanlama da 4 yıl dan sonraki her
yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya
4 yıl karşılığı 51 puan, ek 3 yıl oynadığı için +3 puan verilerek toplam
54 puan şeklinde değerlendirilir.

• Ferdi spor branşlarında kulüplerde (özel turnavalar hariç) ilgili
federasyonların 2010-2017 sezonları Faaliyet Programında yer alan
Bölge ve İl şampiyonalarında Bölge birincisine +4 puan, bölge ikincisi
+3,5 puan, bölge üçüncüsü +3 puan, il birincisi olanlara +2,5 puan il
ikincisi olanlara +2 puan il üçüncüsü olanlara da +1 ek puan olarak
verilir (Bölge Şampiyonası Federasyon Onaylı, İl Şampiyonaları
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı imzalı).

• Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 60 puan ile
sınırlandırılmıştır.

• Futbol branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması
gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmelidir).



• Takım ve Ferdi Sporlarda, amatör liglerdeki (Süper Amatör, I.
Amatör, II. Amatör) sporculara ve ferdi sporlarda yarışmalara
katılanlara 41 ile 50 arası puan verilecektir. Bu puanlama da, 4
yıldan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl
faal olan bir sporcuya 4 yıl karşılığı 41 puan, ek 3 yıl oynadığı için
+3 puan alarak toplam 44 puan şeklinde değerlendirilir.

• Bu statüdeki sporcunun en üst alabileceği puan 50 puan ile
sınırlandırılmıştır.

• Ferdi sporlardan kulüplerde yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi
formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından
değerlendirme yapılarak puan verilir. Futbol branşından beyan
ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir
(Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)



– Koordinasyon sınavının % 20’si ve sporculuk öz geçmişinin de % 80 alınarak ÖYSP
(Özel Yetenek Sınav Puanı) belirlenecektir.

– Milli sporcuların kontenjanı da başvuru sayısına göre Sınav Komisyonu tarafından
belirlenecektir. Milliler kendi içerisinde değerlendirilerek öncelikli olarak
yerleştirilecektir.

– Branş bazında başvuran adayların sayısına göre komisyon tarafından BRANŞ
KONTENJANLARI belirlenecektir.

– Her branş kendi içerisinde ÖYSP göre büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.
– Her Branş bazında ÖYSP göre en üst puan alan adaylardan belirlenen kontenjanın 2

katı kadar aday değerlendirmeye alınacaktır. Diğer adaylar değerlendirmeye
giremeyerek elenecektir.

- Tüm hesaplama ve yerleştirmede Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) vermiş olduğu
formüller kullanılır.
– Sonra tüm adaylar için aşağıdaki (BİRİNCİ FORMÜL) kullanılarak ÖYSP-SP

belirlenerek daha sonra (İKİNCİ FORMÜL) kullanılarak yerleştirme yapılacaktır.
– Yerleştirmede her branş kendi içinde en üst puandan alt puana göre sıralanacaktır.

Branşlara göre belirlenmiş kontenjan sayıları nedeni ile branşlar arasındaki puan
farklılıkları birbirini etkilemeyecektir. Örneğin basketbol dalındaki bir aday 150 YP ile
kendi branşında yedek aday iken Atıcılık dalında bir aday 140 YP ile kendi dalında asil
aday olabilir. Bu durumda asil aday olan Atıcılık dalında ki aday okula yerleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME



BİRİNCİ FORMÜL



• Aday  Spor Alanından geliyorsa, 
• YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS–P ) + (0,03 x 

OBP) 
• Aday Diğer Alanlardan geliyorsa; 
• YP = ( 1,17 x ÖYSP–SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS–P ) 

• ** AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-AE puanlarından en yüksek olanı,
• *** YGS-1, YGS-2, YGS-3,YGS-4,YGS-5 veya YGS-6 puanlarından en

yüksek olanı hesaplamaya alınacaktır.

İKİNCİ FORMÜL



ÖNEMLİ NOT

2016 YILINDA HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA
KAYIT YAPTIRMIŞ ADAYLAR, KAYIT YAPTIRDIĞI OKULUN
ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİNİ VEYA ÖĞRENCİ BELGESİNİ
ÖNKAYITLAR ESNASINDA İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

2016 ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile
ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de
uygulanacaktır. 2016-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya
açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır (2017 ÖSYM Kılavuzu).



Kayıtlar bittikten sonra adayların vermiş olduğu evraklar
incelenecektir. Eksik veya Yanlış/Sahte belge verenin
başvurusu iptal edilecek ve hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

28 Ağustos 2017 tarihi saat 15.00 den sonra
Süleyman Demirel Üniversitesi Web adresinde
(www.sdu.edu.tr) ve Spor Bilimleri Panosunda (Atatürk Spor
Salonu) ilan edilecektir.

SINAV SONUÇLARI ve İLAN TARİH



• Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabına (TR06
0001 0001 3244 8078 9657 23) 200 TL yatırmaları
gerekmektedir. İtirazın 29 Ağustos 2017 tarihi mesai
bitimine kadar Spor Bilimleri Fakültesine dilekçe ve banka
dekontu ile Sınav Komisyonuna yazılı olarak yapılması
gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler
dikkate alınmaz.

• SINAVA BAŞVURAN HER ADAY KUŞKU DUYDUĞU VEYA
HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞENMESİ DURUMUNDA İTİRAZ
BEDELİNİ YATIRMAK KAYDI İLE DİĞER ADAYIN BELGELERİNİ
VEYA TÜM ADAYLARIN BELGELERİNİ KOMİSYONUN ÖNÜNDE
İNCELEME HAKKINA SAHİP OLACAKTIR.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
VE 

İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRMESİ



• 05-06 Eylül 2017 I. Öğretim kayıtları
• 07-08 Eylül 2017 II. Öğretim kayıtları,
• 11 Eylül 2017 Yedek kayıtlarının ilanı.
• 12-13 Eylül 2017 Yedeklerin Yerleştirilmesi
• 15 Eylül 2017 Kayıt sildirenin yerine kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirlmesi.
• ADAYLAR SDÜ WEB SAYFASI VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PANO VE WEB

SAYFASINDAN TAKİP EDEBİLİCEKLERDİR.
• I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine, II. Öğretimden I. öğretime gelmeyen

aday sayısı kadar BRANŞ dağılımına bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır.
Örneğin I. öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi kazanan ilk
sırada ki 3 futbolcu I. öğretime aktarılır.

• I. öğretim kayıt yaptırmayan ve kayıt sildirenlerin yerine II. Öğretimden kadroları (40
öğrenci) doluncaya kadar aktarılacaktır.

• II. Öğretimden I. öğretime aktarılan ve II. öğretimi kazanıp da kaydını yaptırmayan
adaylar yerine yedeklerden BRANŞLAR dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.

• I. öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II. öğretimden aynı branştan adaylar yine
branş durumuna göre I. öğretime aktarılır. II. öğretimden kaydını sildirenler veya
boşalan kontenjan sayısı kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II. öğretime
yerleştirilir.

• Yedeği olmayan branşlar yerine komisyonun uygun göreceği diğer branşlardan yedek
adaylara kayıt hakkı verilir

KAYIT



• ADAY SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE KENDİ
İSTEĞİ İLE BAŞVURU YAPARAK SINAV
KOMİSYONU KARARLARINI KABUL ETMİŞ
SAYILIR.

• SINAV KOMİSYONU SINAVIN TÜM
AŞAMALARINDA, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ
TAKDİRDE HER TÜRLÜ DÜZENLEME
YETKİSİNE VE KARAR ALMA YETKİSİNE
SAHİPTİR.


