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ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 

 

ONLINE KAYIT : 18 / 09 / 2021 - 24 / 09 / 2021 tarihleri arasında https://bilgi.gedik.edu.tr 

adresinden yapılacaktır.  

SINAV TARİHİ : 25 / 09 /2021  

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 26 / 09 / 2021 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ: 27-30 / 09 / 2021 

SINAV YERİ :  

Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Spor Proje Okulu Spor Salonu 

ÇAMLIK SPOR TESİSLERİ KARŞISI  PENDİK/İSTANBUL 

İRTİBAT NO: 0 216 646 42 13 

Not: İkinci Özel Yetenek Sınavları 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 14:00’da başlayacaktır. 

Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sınav öncesinde 

internet sayfamızdan adaylarla paylaşılacaktır. 
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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. 
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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.  

 

 

 

ADAY KABUL KOŞULLARI 

• T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak 

• 2021 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 140 ham puan almış olmak, 

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 2021 TYT Puanı sıralaması ile ilk 

800.000 içinde yer almak. 

• Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için 2021 TYT sınavından en 

az 140 puan almış olmak. 

• 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). 
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm 

hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci 

seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır: 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2021-TYT Puanı (TYT-P) belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınır.  

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül 

kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır: 

 

Çizelge 1: Özel Yetenek Sınav Değerlendirme (ÖYSP) 

PUANLAMA Yüzde 

Sınav Parkuru %70 

*Engelli Adayların seçtikleri alanlardaki 

derecelerinin karşılığı puanlarının  
%70 

Milli olma sayısı (En çok 100 Puan) %10 
%30 

Dereceleri (En çok 100 Puan) %20 

 

 

Çizelge 2: Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme   (SÖP) 

Milli Olma Sayısı 

1 Kez: 20 Puan (En çok 100 Puan) 

DERECELERİ (En çok 100 Puan) 

Puan Türkiye 

Şampiyonası 

Uluslararası 

Yarışmalar 

Karadeniz Oyunları, 

Akdeniz Oyunları, Avrupa 

Gençlik Olimpiyat 

Günleri, Avrupa Oyunları 

Olimpiyat Oyunları, 

Dünya, Avrupa Şampiyonası,  

Kulüpler Kıtalararası Şamp.  

Uluslararası Okul Sporları 

(ISF),  

5 7-8 11-12 15-16 28-30 

10 5-6 9-10 13-14 25-27 

15 4 7-8 11-12 22-24 

20 3 5-6 9-10 19-21 

25 2 3-4 7-8 16-18 

30 1 1-2 5-6 13-15 

35   3-4 10-12 

40   1-2 7-9 

45    4-6 

50    1-3 



 
 

6 
 

 

Çizelge 3: Özel Yetenek Puanı Hesaplama 

 

SINAV PUAN Kısaltma 

Sınav Parkuru 
Derecelerin sıralamalarına göre 

Yüzlük puanlama (100 - 0)   
SPAR 

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ  HESAPLAMA  Kısaltma 

Millilik Puanı X*20 = MAX 100  (çizelge 2) MP 

Ulusal ve Uluslararası Derecelerinin Puanı 

Derece puan top= MAX 100 

(çizelge 2) DP 

ÖYSP HESAPLAMA 

ÖYSP= SPAR X 0,7 + MP X 0,1 + DP X 0,2 (çizelge 1) 

ÖYSP _SP HESAPLAMA (ÖSYM KILAVUZU) 

ÖYSP _SP = 10 X [(X- ORT_OYSP)/Sd_ÖYSP)]+50  

YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (YP) (ÖSYM KILAVUZU) 

ALANDAN  

YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,11 X OBP) + (0,22 X TYT-P) + (0,03 X OBP) 

ALAN DIŞINDAN 

YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,11 X OBP) + (0,22 X TYT-P)   

GEÇEN YIL YERLEŞENLER 

YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,055 X OBP) + (0,22 X TYT-P)   

 

• *Engelli Adaylar testlerden birisini seçerek sınava gireceklerdir.  

• Engelli adayların Yetenek puanları aşağıdaki formüldeki gibi hesaplanacaktır. 

Özel Yetenek puanı = Test puanı x 0,70 + Milli olma sayısı x 0,10 + dereceleri x 0,20 

• Yabancı uyruklu adayların Yetenek puanları aşağıdaki formüldeki gibi 

hesaplanacaktır. 

Yetenek puanı = SPAR X 1 
 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday, sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Not: YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile başvuracak öğrencilerde YÖS Puanı %50, 

ÖYSP-SP %50 etkili olacaktır. 
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ÜCRETLER 
 

Antrenörlük Eğitimi %50 burslu öğrenim bedeli 19.500. TL [KDV Dahil]) olacaktır. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği %50 burslu öğrenim bedeli 17.500.TL [KDV Dahil]) 

olacaktır. 

Spor Yöneticiliği %50 burslu öğrenim bedeli 19.500. TL [KDV Dahil]) olacaktır. 

%50 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine özel yetenek sınavına girmiş diğer 

öğrencilerden puan sırasına göre kayıt yapılabilecektir.  

Olimpik ve Olimpik olmayan branşlarda millî sporculara, Türkiye Şampiyonalarında ilk üçe 

girmiş ve lisanslı olarak elit düzeydeki performans sporcularına değerlendirmede mütevelli 

heyetinin ve Rektörlüğün belirleyeceği ayrıcalıklar tanınabilir. Adaylar, yerleştirme puanı, 

tercih sırası ve burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir. 

Özel Öğrencilerimiz genel öğrenci kontenjanının %10’u oranında yerleşebileceklerdir. 

Onların özel yetenek sınavı kendi aralarında yapılacaktır.  

 

SINAVIN UYGULANMASI 

 

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır. 

Beceri-Koordinasyon Parkuru testi 

Beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceye tam puan verilerek sıralama yapılır, standart 

puanı hesaplanır. Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası mesafeler 2-

3 metre aralığında olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir. 
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BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI 

1-ÖNE TAKLA: Gövdenin minder üzerinde öne doğru yuvarlanması ile tamamlanır. 

Gövdenin tamamen minder dışına çıktığı durumlarda takla hareketi tekrarlanır. 

2-ÇAPRAZ SIÇRAMA: Yerden yüksekliği 30 cm olan denge aleti üzerinden çift ayak olmak 

şartı ile belirtilen başlangıç noktasından çapraz ileri yöne doğru sıçrar, hareketi sonuna kadar 

tamamlar. Çift ayak (6 kez) sıçrayamayan aday çift ayak (6 kez) sıçrayana kadar devam ederek 

bu istasyonu tamamlar. 

3-BASKETBOL TOPU İLE SLALOM: Basketbol topu el ile engeller arasından sürülür 

(dripling). Hareket sırasında engeli deviren aday, engeli yerine koyar ve kaldığı yerden harekete 

devam eder. Adayın topu tek el ya da iki el ile taşıması hata olarak kabul edilir ve aday 

istasyonun başına dönerek istasyona yeniden başlar. Toplam dört (4) engel olup engeller arası 

uzaklık 120 cm’dir. Aday parkuru tamamladıktan sonra, basketbol topunu belirtilen alana 

bırakarak diğer istasyona geçer. Topun belirlenen alanın dışına çıkması durumunda aday topu 

tekrar belirlenen alana bırakmak zorundadır. 

4-MİNYATÜR FUTBOL KALESİNE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday 8 m mesafeden 

100x160 cm ebatlarında olan minyatür futbol kalesine isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 şut 

hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye isabetli 

atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer. 

5-HENTBOL TOPU İLE HEDEFE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday Hentbol kalesinin sağ 

ve sol üst köşelerine yerleştirilmiş olan 1m’lik hedeflerin herhangi birine 7 m’den tek elle ve 

sıçramadan isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 top hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra 

parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki 

istasyona geçer. 

6-VOLEYBOL TOPUNU SEKTİRME: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan aday, 

yerdeki voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahtasına 5 kez pas 

yapar (tek veya çift elle). Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı kaçan top aday tarafından 

alınarak kalınan sayıdan itibaren devam edilir. Kare şeklindeki (55x55 cm) hedef tahtasının 

yerden yüksekliği 224 cm’dir. 

7-ENGEL ÜZERİNDEN SIÇRAMA ve ALTTAN GEÇİŞ: Aday 40 cm yüksekliğinde olan 

birinci engelin üzerinden sıçrar ve 85 cm yüksekliğindeki ikinci engelin altından geçerek 40 

cm yüksekliğinde üçüncü engel üzerinden sıçrar ve istasyonu tamamlar. Engeli deviren aday 

devirdiği engeli düzeltir ve o engelden tekrar geçerek istasyona devam eder. 

8-ASİMETRİK PARALELDEN GEÇİŞ: Aday, alçak barın altından geçer, asimetrik 

paralelin içinden; kollarından ve ayaklarından destek alarak gövdesini yukarı çekmek sureti ile 

yüksek olan paralelin üzerinden geçerek istasyonu tamamlar. Asimetrik paralel ölçüleri: 

120x135 cm. 
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BECERİ - KOORDİNASYON PARKURU 

 

 

 

BECERİ KOORDİNASYON PARKURU SAHA ÖLÇÜLERİ 
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SINAV İTİRAZLARI 

Adayların kendi bilgilerine ilişkin olası hatalara itirazları aynı gün içerisinde gerçekleşecektir. 

İtirazlar Spor Bilimleri Fakültesi sınav komisyonuna yazılı olarak yapılacaktır. Yapılan itirazlar 

komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde o gün sınava giren tüm adayların 

sınavlarının bitiminde adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır. Sınav sonuçları ilan edildikten 

sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kazananların kesin kayıtları 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılır. Yükseköğretim 

Kurulu tarafından  belirlenen takvim çerçevesinde, mesai saatleri içinde İstanbul Gedik 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. 

Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmekle yükümlüdürler. Sınav 

sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez. 

 

 

 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ… 


