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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2021 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

 

 

1- BAŞVURU BELGELERİ  

 

Başvuru www.aydin.edu.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. 
 

a)  TYT-YKS sonuç belgesi 

b)  T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 

c)  Son altı 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 

d) Herhangi bir sağlık kuruluşu veya hekimden alınmış “Spor yapmasında sakınca yoktur” veya “Spor 

Bilimleri özel yetenek sınavlarına katılmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu. 

e) Milli Sporcu Belgesi (Ampute milliler dahil). Aslı PDF formatında online başvuru sırasında sisteme 

yüklenecektir. Fotokopisi test sırasında Sınav Komisyonuna verilecektir. 

f) Engelli Kontenjanlarına başvuran adayların, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak engel türünü 

ve oranını belirten heyet raporu Aslı PDF formatında online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. 

Fotokopisi test sırasında Sınav Komisyonuna verilecektir. 

 

2- ADAY KABUL KOŞULLARI 

 

Başvuru ve Ön Kayıt 

a) İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak, 

ÖYS (Özel Yetenek Sınavı) ile öğrenci alınacaktır. 

b) 2021 – 2022 Eğitim–Öğretim Yılı için Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 

Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt 

Koşulları, Tarihleri, Sınav Gün ve Saatleri, Kontenjanlar, Sınavda Uygulanacak Testler, Sınav 

Sonuçları (Asil ve Yedek Listeler), Kesin Kayıt tarihleri Rektörlükçe ilan edilir. 

c) Adaylar, ön kayıt için İstanbul Aydın Üniversitesi’nin web sayfasından girerek online ön kayıt sistemi 

üzerinden kayıtlarını yapacaklardır.  Başvuru belgeleri ön kayıt tarihinin son günü mesai bitimine 

kadar sisteme eksiksiz olarak girilmek zorundadır. 

d) Başvurabilmek için adayların 2021 – Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT-YKS) girmiş ve Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ilk 800.000 sıralamasına girmesi gerekmektedir. Spor 

Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri için ise TYT-YKS’den 150 ve üzeri puan 

almış olması gerekmektedir. 

http://www.aydin.edu.tr/


e) 2021 YKS'de ilan edilen puanı almış olmak koşulu ile AYT sınav sonucuna göre herhangi bir 

Yükseköğretim programını kazanmış ya da halen bir Yükseköğretim programında kayıtlı bulunan 

adaylar da Özel Yetenek Sınavına katılabilirler. 

f) Adaylar, ön kayıt başvuru formunu sınava girerken ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar 2021 Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar. 

g) Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar ön kayıt sırasında sınava girecekleri gün ve saati kendileri 

belirleyeceklerdir. 

 

 Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Öğrenci Kontenjanları: 

Spor Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Bölümlere müracaat eden engelli adayların kontenjanı, her bölüm 

için %10 olmakla birlikte; engellilerin eğitimi konusunda uzmanlaşmış ve adaylara eğitim verebilecek 

öğretim elemanı kadrosu bulunmamaktadır. Bu nedenle “Ampute Sporcular” gibi en az üç (3) yıllık 

lisansa sahip ortopedik engelliler dışında kalan engel türleriyle ilgili kontenjan bulunmamaktadır. 

 

Not: Engelli adaylar aktif sporcu oldukları spor dallarıyla ilgili teste tabi tutulacaklardır. 

 

3- SINAV TARİHLERİ, BÖLÜM KONTENJANLARI VE BURSLARI 

a) Sınavlar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra İAÜ Rektörlüğünce ilan edilen 

tarihlerde ve yerlerde yapılır.  

b) Bölüm kontenjanları ve burs oranları alttaki tabloda belirtilmiştir. 

 

4- BÖLÜMLERE GÖRE SINAV VE İÇERİKLERİ 

 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 Rekreayon Bölümü 

 Spor Yöneticiliği Bölümü 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ 

BÖLÜMLER 

BURS 

DURUMU SINAVLAR 

100% 50% 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11 59 

 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 
6 34 

REKREASYON BÖLÜMÜ 6 35 

SPOR YÖNETECİLİĞİ BÖLÜMÜ 9 51 



 

SINAV YERİ, TARİHLERİ VE SINAV SAATLERİ 

Sınavlar Merkez Kampüsteki (Halit Aydın Yerleşkesi/Florya) Spor Salonunda yürütülecektir. 10, 11, 

12 ve 13 Ağustos 2021 tarihlerinde 10.00 - 18.00 saatleri arasında her 1 saate 30 öğrenci sınava 

alınacak şekilde yapılacaktır. Tüm adaylar 13 Ağustos 2021 tarihine kadar sınava alınacaklardır 

(Başvuru sayısının fazla olması durumunda sınav günleri uzatılacaktır).  

 

SINAV 

I. SINAV 

1. GÜN: 10 AĞUSTOS 2021 

SAAT 10.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 11.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 12.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 14.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 15.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 16.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 17.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 18.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

 

2. GÜN: 11 AĞUSTOS 2021 

SAAT 10.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 11.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 12.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 14.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 15.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 16.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 17.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 18.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

 

3. GÜN: 12 AĞUSTOS 2021 

SAAT 10.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 11.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 12.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 14.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 15.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 16.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 17.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 18.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 



 

4. GÜN: 13 AĞUSTOS 2021 

SAAT 10.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 11.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 12.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 14.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 15.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 16.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 17.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

SAAT 18.00 KAPASİTE 30 KİŞİ 

 

5- ADAY SIRALAMA KOŞULLARI 

 

Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak 

ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek 

Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim 

Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2021-TYT-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir. 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) 

c) 2021-YKS Puanı (YKS-P) 

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. 

 

  

 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart  

Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 



 

a) Aday aynı alandan 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 

 

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

2021-ÖSYS puanları 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 sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. 

Adaylar, Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre sıralanır. 

Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı 

durumda başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır. 

 

6- SONUÇLARIN DUYURULMASI 
 

a) Sınav sonuçları internet sitemizden (www.aydin.edu.tr) ilan edilecektir.  

b) Sınav sonuçları Yerleştirme Puanı (YP) sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi 

olmak üzere ilan edilir. 

c) İlan edilenler kazandıkları bölüme asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre 

içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde hiç bir hak talep edemez. Tüm adaylar 

durumlarını kendileri takip etmek zorundadır. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin 

kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak İAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim 

etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından 

feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

d) Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son kayıt gününde kapandıktan sonra herhangi bir 

sebeple kontenjanda boşalma olması halinde bu durum İAÜ Rektörlüğünce yapılacak olan duyuru ile 

ilan edilir. Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en son adaydan sonraki yedekler başarı sıralamasına 

göre kesin kayıt hakkı kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen 

tarihte yapılır. 

http://www.aydin.edu.tr/


 

7- ÖZEL YETENEK SINAVI KURALLARI 
 

a) Sınavlar Merkez Kampüsteki (Halit Aydın Yerleşkesi/Florya) Spor Salonunda yürütülecektir. 

b) Sınava girecek adaylar yanlarında Sınav Giriş Formları ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini 

(TC Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu 

belgeleri bulundurmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır. 

c) Adaylar online sistem üzerinden belirledikleri gün ve saatlerde Merkez Kampüsteki (Halit Aydın 

Yerleşkesi/Florya) Spor Salonuna alınacaktır. Farklı saatte teste girmek isteyen adayların sınav 

komisyonu başkanlığından yazılı onay alma zorunlulukları vardır. Aday yakınlarının, kurallara 

uymaları koşulu ile Merkez Kampüsteki (Halit Aydın Yerleşkesi/Florya) Spor Salonuna girmelerine 

izin verilecektir. 

d) Aday öğrencilerin ateşi spor tesisi girişinde ölçülecek ve riski olan öğrenciler sınava alınmayacak ancak 

rahatsızlığının geçtiğini ispatladığı takdirde (test sonucuna göre) farklı bir tarihte sınava alınacaktır. 

e) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmalıdırlar. 

f) Mümkünse adayların sınav kıyafetleri ile spor tesisine gelmeleri önerilir. Bununla birlikte zorunlu 

durumlarda soyunma odalarının aynı anda en fazla iki (2) kişi kullanabilecek şekilde üzerlerini 

değişmelerine izin verilecektir. 

g) Aday öğrenci Merkez Kampüse (Halit Aydın Yerleşkesi/Florya) mutlaka maskeli girecektir, eğer aday 

öğrencinin maskesi yoksa üniversitemiz tarafından kendisine maske verilecek ve bu maske spor tesisi 

içerisinde aday öğrenci tarafından çıkartılmayacaktır. Test alanına en fazla beş (5) kişi aynı anda 

alınacaktır ve sosyal mesafe dikkate alınarak ısınmaları sağlanacaktır. Adaylar ısınma ve test süresince 

maske takmak zorunda değillerdir. 

h) Sınavı biten aday sonuç belgesini alınca, en kısa zamanda sınav alanını terk edecektir.  

i) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa 

olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal 

edilir. 

 

8. KOORDİNASYON TESTİ 

 Bölüm 1: Çıkış çizgisinden geçerek koşuyu başlatmak.  

 Bölüm 2: Minder üzerinde düz takla atarak minderi ön kısmından terk etmek. 

 Bölüm 3: Uzaklıkları işaretlenmiş altı (6) kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu 

bitirmek.  

 Bölüm 4: Birinci engelin üzerinden(engel yüksekliği kadın:40 cm erkek:50 cm), ikinci engelin 

altından (engel yüksekliği kadın ve erkek 100 cm) ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek (engel 

yüksekliği kadın:40 cm erkek:50 cm). Engeli düşüren aday parkuru tamamlamamış sayılır. 



 Bölüm 5: Yer merdiveninde içe çift ayak ve dışarıya açık ayakla sıçrama. İçe üçüncü çift ayak düşüş 

sonrası parkura sonraki istasyonla devam etmek. 

 Bölüm 6: Cimnastik sırasının üzerinden sağ-sol üçer kez (toplam 6 tekrar) çift ayak ile sıçramak. Test 

koordinatörünün sayıları önemlidir. Altı sesini duyuncaya kadar aday devam etmek zorundadır. Çünkü 

yanlış yapılan sıçramada koordinatör saymayacak veya bir önceki sayıyı tekrar edecektir. 

 Bölüm 7: Bitiriş çizgisinden geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.  

a) Koordinasyon Parkurunda kadınlarda 38.00, erkeklerde 28.00 saniye limit derecelerdir. Bu sürelerin 

üzerinde derece yapan adaylar sıfır (0) puan almış kabul edilirler. Her aday bu parkuru iki kez koşar 

ve en iyi derecesi geçerli derece olarak alınır. Adayların Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri 

dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan üzerinden derecelerine karşılık gelen ham puana 

dönüştürülür.  

b) Milli Sporcu Belgesi geçerli olan adaylar, kendi belirledikleri sınav gün ve saatlerinde ilan edilen 

sınav yerinde olmak zorundadır. Milli Sporcular koordinasyon testine alınmaz ve kendilerine tam puan 

verilir.  

Özel Yetenek Sınavına başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında ayrı ayrı değerlendirmeye 

tabi tutulurlar. Tüm puanlar kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır ve tüm puanlar ayrı ayrı 

standart puana dönüştürülür. 

 

 

 

NOT: Özel Yetenek Sınavı İçin Gerekli Spor Malzemeleri (Adaylar kendileri temin edecektir) 

 Spor ayakkabısı, 

 T-shirt ve şort, 

 Eşofman v.b. 



 

8- KESİN KAYIT BELGELERİ 
 

a) Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri; 

 

1. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi 

2. Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece 

onaylı sureti; liseyi yurtdışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya 

Kurumca onaylı sureti, 

3. T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 

5. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm), 

6. Sağlık Kurulu Raporu (İAÜ Tıp Fakültesinden alınması adaylara sağlanan kolaylıklar açısından 

önemlidir.) 

7. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair makbuz. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri; 

1.  Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

2.   Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri, 

3.   Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz, 

4.   İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

5.   6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm). 

 

İLETİŞİM: 444 1 428 (SANTRAL)   Dahili: 68710 - 68705 (Dekanlık) 

Dahili: 68717 (Antrenörlük Eğitimi Bölümü) 

Dahili: 68719 (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü) 

Dahili: 68713 (Rekreasyon Bölümü) 

Dahili: 68712 (Spor Yöneticiliği Bölümü) 

 


