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(20-25 Ağustos 2021) 

 

Genel Bilgiler: 
 

“Özel Yetenek Sınavı Simülasyon Parkur Faaliyeti” adaylar özel yetenek sınavı 

öncesinde sınav alanını, şeklini ve ortamını görebilmelerine olanak sağlayan, sınav 

parkurunda bulunan tüm istasyonları gözlem yoluyla tanımalarını ve kavrayabilmeler ini 

kolaylaştıran bir faaliyettir. Online kayıt işlemini yapan tüm adaylar bu faaliyetten belirtilen 

tarih ve saatler aralığında faydalanabilirler. Adayların bu faaliyete katılmaları sınav 

parkurunu tanımaları için faydalı olup, zorunlu değildir.  

“Özel Yetenek Sınav Simülasyon Parkuru Faaliyeti” 20-25 Ağustos 2021 tarihler inde 

her gün bir defaya mahsus olmak üzere 09:00-10:00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler 

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Adaylar, randevu gerekmeksizin bu 

haktan belirtilen saat aralığında faydalanabilirler. 

“Motor Beceri Değerlendirme Kursu” ise akademik uzmanlar tarafından sunulan bir 

bilgilendirme ve danışmanlık hizmetidir. Kurs bünyesinde katılımcılar; motor beceri 

gerektiren sportif hareketleri, bir uzman kontrolünde gerçekleştirirken aynı zamanda mevcut 

durumlarını da test edebilme imkânı bulabilmektedirler. Diğer taraftan, akademik uzmanla rca 

verilen bilgilendirme, tavsiye ve talimatlarla daha önce tecrübe edilmemiş veya aşina 

olunmayan sportif hareketlerin gerçekleştirilmesi esnasında muhtemel sakatlıkların önüne 

geçilmesi, bu kursun bir diğer temel amacıdır. Tüm katılımcılar bu faaliyetten belirtilen tarih 

ve saatler aralığında ücret karşılığında yararlanabilirler.  

“Motor Beceri Değerlendirme Kursu” faaliyeti 20-25 Ağustos 2021 tarihlerinde her 

gün 10:00-20:00 saatleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsündeki 15 

Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Online başvuru ile 

randevusunu alan ve ücretini yatıran katılımcılar randevu günü ve saatinde faaliye te 

katılabilirler. Katılımcıların, randevu günü ve saatinden yarım saat önce 15 Temmuz Şehitler 



Çok Amaçlı Spor Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, aksi halde faaliyete katılma 

haklarını kaybedeceklerdir. 

Motor Beceri Değerlendirme Kurs ücreti piyasa koşulları göz önünde bulundurularak 

100 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir. Katılımcılar tesisimizde var olan pos cihazından 

ödeme yaparak veya aşağıda belirtilen Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmes i 

hesabına 100 TL ücret yatırarak “Motor Beceri Değerlendirme Kursu” faaliyetine katılmaya 

hak kazanırlar. Katılımcıların, “Motor Beceri Değerlendirme Kursu” faaliyeti için aşağıda 

belirtilen hesap numarasına, açıklama kısmına “Motor Beceri Değerlendirme Kursu 

Katılım Ücreti” ibaresini ekleyerek 100 TL yatırmaları gerekmektedir. Ücretin yatırıldığına 

dair belgede (Dekont, online işlem evrakı, bankamatik makbuzu vs.) kesinlikle adayın Ad, 

Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri bulunmalıdır. 

 

Banka Bilgileri: 

Halkbank Ağrı Şubesi 

Hesap Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Hesabı 

IBAN: TR 9100 0120 0917 3000 4400 0005 

 
 


