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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 
2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 
3. ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU  

 
Ön Kayıt Tarihleri: 12 Ekim-15 Ekim 2021 

Özel Yetenek Sınavı Tarihi: 15 Ekim 2021      Saat: 14:30 
Sonuçların İlanı: 18 Ekim 2021 

Özel Yetenek Sınav Yeri: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis 
Caddesi No:2 (Semerkant Bulvarı kesişimi)  Pendik / İstanbul) 

 
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerimiz 

• Antrenörlük Eğitimi Bölümü (TYT 150 Puan ve üzeri) 
• Spor Yöneticiliği Bölümü (TYT 150 Puan ve üzeri) 
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Y-TYT Sıralamasında ilk 800 bin 

içinde olmak: Puanlar açıklandığında ilân edilecektir) 
• Not: 2021 - YKS Kılavuzunda belirtildiği üzere 2020 Puanı ile başvuru için 2021 - YKS 
başvurularını yaptıktan sonra TYT puanınız 200 ve üzerinde olmalıdır (Dönüştürülmüş puan ile 
Antrenörlük ve Spor yöneticiliği Bölümlerine başvurulabilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü için ilk 800.000 içerisinde olmak gerekmektedir). 

 
Özel Yetenek Sınavı Başvurusu (Ön Kayıt) 
 
• 12-15 Ekim 2021 Tarihleri arasında https://bilgi.gedik.edu.tr adresinden online olarak 

yapılacaktır. 
 

Başvuru için  
 
• Gerekli kişisel bilgiler MERSİS’ten, TYT sınav sonucu ise ÖSYM Bilgi Sisteminden 

alınacaktır. 
• E-devletten alınacak “Mezun Belgesi” ya da diploma, sisteme yüklenmelidir.   
• Engelli adayların, engel durumunu bildiren sağlık raporları sisteme yüklenmelidir.  
• Özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilmiş branşlara ait millilik belgesi ve dereceler, 

özgeçmiş bölümünde seçilmeli, gerekli belgeler sınavın son gününe kadar tarafımıza 
beyan edilmelidir. 

• Sınava girecek aday öğrenciler, “Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sağlık 
yönünden bir sakıncası yoktur” ibareli hekim raporunu sınav günü yanında 
getirmeleri şartıyla sınava alınacaktır. 

 

 

https://bilgi.gedik.edu.tr/
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Özel Yetenek Sınavı 
• Sınav 15 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.  
• Sınav 30 m Sürat Koşusu parkurundan oluşacaktır. 
• Sınavda yapılan dereceler sıralanarak 100’lük sistem karşılığına dönüştürüldükten 

sonra (TYT puanı ve spor özgeçmişi puanı ile birlikte) ÖSYM’nin belirlediği formüle 
göre hesaplanarak adayların “Özel Yetenek Sınavı Puanı” oluşturacaktır.  

 
Kesin Kayıt 
• Asil adayların kesin kayıtları 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlar ve 22 

Ekim 2021 günü saat 17:00’da biter.  
 

SINAVA GELİRKEN BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

1) Sınava Giriş belgesinin,  

2) Spor eşyalarının (yalnızca tişört üniversite tarafından verilecek),   

3) Spor salonunda giymeye uygun dışarıda giymediğiniz temiz spor ayakkabısının,   

4) “Spor dalı (spor yetenek, spor bilimleri yetenek vs.) sınavlarına girmesinde sağlık 
yönünden bir sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporunun,   

5) Engelli adaylar için engel durumunu gösteren belgenin, 

6) Resimli kimlik belgesinin (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport),   

7) HES kodu numarasının (aday öğrenciler HES kodunu ibraz etmeden sınava 
alınmayacaktır),   

8) Her ihtimale karşı TYT sonuç belgesinin, diploma fotokopisinin ve kimlik fotokopisinin 
yanınızda olmasını unutmayınız.  

 

 
 
 
 
 

 
İRTİBAT NO: 0 216 646 42 13 
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BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL BİLGİLER 

Adaylar, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgi Yönetim ve Aday Sistemi üzerinden           
(http://bilgi.gedik.edu.tr) başvurularını tamamlayabilecektir. 

Başvuru adresleri aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmî 
internet sayfasında da yer almaktadır (https://www.gedik.edu.tr/akademik-
birimler/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/ozel-yetenek-sinavi). 

Adaylar öncelikle sisteme kayıt olmalıdırlar. Bu alanda bulunan bilgilerin eksiksiz ve doğru 
girildiğinden emin olunuz. 

Kayıt işlemi yapıldıktan sonra sistemin sizi otomatik yönlendirdiği ya da menüden Aday 
Öğrenci Girişi seçeneği ile giriş yapınız. Daha öncesinde sisteme kayıt olduğunuz T.C. 
Kimlik Numaranız ve soyadı bilginizi girdikten sonra sistem yine daha önce tarafınızca 
belirttiğiniz telefon numaranıza SMS ve e-posta yoluyla doğrulama kodu gönderilecektir. 
Doğrulama kodunu giriniz. 

Giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan “Yetenek Sınavı Başvuru” seçeneğine tıklayınız. 

Karşınıza açılan başvuru formunu adım adım ve eksiksiz bir şekilde giriniz. Sistem ÖSYM ile 
entegreli olarak TYT sınav sonuçlarını otomatik olarak getirecektir. Eğer TYT sınav 
sonucunuza ulaşamıyorsanız ilgili bölümün sağ üst kısmında bulunan “Manuel Girmek 
İstiyorum” seçeneğini seçiniz ve giriş işlemlerinizi manuel olarak devam ediniz. 

Manuel olarak giriş yaptığınız alanlarda ve beyan ettiğiniz diğer bilgilerde lütfen ek 
belgelerinizi eksiksiz ve doğru şekilde yükleyiniz. 

Formun diğer adımlarını da doldurduktan sonra, sistem size başarılı ya da başarısız bir 
başvuru olduğunun bilgisini verecektir. Başarılı başvuru sonrasında sistem sizi 
“Başvurularım” sayfasına yönlendirecektir. 

Başvurularınızı sol menüden “Yetenek Sınavı Başvuru -> Başvurularım” seçeneği ile 
ulaşabilirsiniz. 

Başvurunuzun tamamlanabilmesi ve sınava giriş yapabilmeniz için sınav ücretini ödemeniz 
gerekmektedir. Bu işlem için başvurularım sekmesinde bulunan başvurular tablosunun sağ 
sütununda “Ödeme Yap” butonuna basınız. 

Ödeme formunun ilgili ekranlarını doldurunuz. Sistem sizi banka sayfasına yönlendirecektir. 
İşlemi devam ettiriniz. İşlemler sonrasında başarılı veya başarısız olan işlemler hakkında bilgi 
sayfası görüntülenecektir. 

Ödeme tamamlandıktan sonra ilgili başvurunuzun detayına ulaşabileceksiniz. Bu işlem için 
“Yetenek Sınavı Başvuru -> Başvurularım” sayfasında bulunan tablonun sağ sütunda bulunan 
“Detay” butonuna tıklayınız. 

Başvuru sayfasının çıktısını alınız. 


