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Fakültemizin Sevgili Öğrenci Adayları; 

 

Kuruluşundan bu yana spor bilimleri alanında Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak, 

Atatürk İlkelerine sadık genç bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Fakültemizin 2021-2022 Eğitim-

Öğretim yılı özel yetenek sınav sonuçlarına göre Spor Yöneticiliği Lisans Programına 20 

(yirmi) kadın, 20 (yirmi) erkek, cinsiyet ayrımı olmaksızın A sınıfı bedensel engelli milli sporcu 

olan 4 (dört), cinsiyet ayrımı olmaksızın 3 (üç) yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 47 kişi 

(kırkyedi) öğrenci alınacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı, elinizdeki kitapçıkta detaylı olarak açıklanan Atletik Uygulama 

Sınavı şeklinde uygulanacaktır. Sınavların her zaman olduğu gibi adil ve hatta daha şeffaf 

olması için bu yıl da azami gayret ve özen gösterilecektir. 

Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kılavuzu dikkatlice okumanızı, sınavın düzenli, hassas 

ve objektif olması için koymuş olduğumuz kurallara uymanızı rica eder, hepinize İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ailesine katılma yolundaki gayretlerinizde 

sonsuz başarılar dileriz. 

    

 

         

Prof.Dr. Bilge DONUK 

Dekan 

Tüm Öğretim Elemanları Adına



 

 

3 

 

I. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

25.05.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve dört (4) yıllık 

lisans eğitimi verilen Fakültemizin amacı; spor bilimleri alanında bilgi ve beceriye sahip, 

kendine güvenen, profesyonel yeterlilik ve verimlilikte spor insanları yetiştirmektir.  

Fakültemizin önemli bir özelliği; bir akademik eğitim-öğretim yılı süren “İsteğe Bağlı 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının bulunmasıdır. Kayıt yaptıran öğrenciler belli bir kontenjan 

dâhilinde bu hazırlık sınıflarında, konusunda deneyimli öğretim elemanları tarafından 

seviyelerine göre İngilizce dil eğitimi alabilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi zorunlu 

olmayıp isteyen öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler. 

Spor Yöneticiliği Lisans Programı'nda; Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor 

yöneticilerinin yetiştirilmesi esastır. Mezunlar; spor sektörünün tüm alanlarında profesyonel 

spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki 

spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, 

pazarlama gibi konular ile birlikte çeşitli spor branşlarında temel spor derslerine de yer 

vermektedir. 

Spor Yöneticiliği Lisans Programından mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

kamu ve özel okullarda (beden eğitimi öğretmenliği hariç), spor kulüplerinde, spor 

federasyonlarında, belediyelerde, bünyesinde spor işletmesi veya spor bölümü bulunan holding 

ve şirketlerde, turizm sektöründe otel ve tatil köyü gibi işletmelerde, kulüp statüsü dışında kalan 

cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step-aerobik, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan 

spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde antrenör, spor eğiticisi veya spor yöneticisi 

olarak çalışma, ayrıca; başta medya kuruluşları olmak üzere çok geniş bir yelpaze spor 

sektörünün farklı alanlarında çalışma ve pedagojik formasyon eğitimi alarak KPSS ile beden 

eğitimi öğretmeni olarak atanma imkânları da mevcuttur. 

Fakültemizde ayrıca isteyen öğrenciler için yine 5.inci yarıyıldan başlamak üzere ilgili 

mevzuat çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında Çift Anadal yaparak iki diploma 

ile mezun olma veya Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında Yandal yaparak “Yandal 

Programı Sertifikası” alma (diploma yerine geçmez) imkânı mevcuttur.  

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans 

Programı 2010-2011 Eğitim–Öğretim yılında, Doktora Programları 2014–2015 Eğitim-Öğretim 

yılında eğitime başlamıştır. Mezunlarımız akademik çalışmalar ile yüksek lisans ve doktora 

eğitimlerine Fakültemizde devam etme imkânı elde edebileceklerdir. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde; 

Almanya’nın Westfaelische Wilhems Universitaet Münster, Çek Cumhuriyeti’nin University 

Faculty of Physical Culture, Fransa’nın Universite De Cote’dazur, İspanya’nın Universitat de 

Bercelona ve Polonya’nın Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw 

üniversiteleri ile ortaklık kurulmuş, karşılıklı öğrenci–öğretim elemanı değişimine devam 

edilmektedir. Farabi Değişim Programı kapsamında da Ülkemiz içindeki anlaşmalı olduğumuz 

üniversitelerden öğrenci değişimi yapılabilmektedir.
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T.C. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

 

 

 

 

 

Fakülte Kurulu 

 

Fakülte Dekanı   : Prof.Dr. Bilge DONUK 

Üye  : Doç.Dr. Özlem KIRANDI (Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı) 

Üye : Prof.Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM (Beden Eğt. ve Spor Bl. Başkanı)  

Üye  : Doç.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU (Spor Yöneticiliği Bl. Başkanı) 

Üye  : Prof.Dr. Erol İNCE 

Üye  : Prof.Dr. Mehmet Erman OR 

Üye  : Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK 

Üye  : Doç.Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI 

Üye  : Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa ŞAHİN 

Raportör : Tülin MERCAN (Fakülte Sekreteri) 

 

 

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu 

 

Fakülte Dekanı   : Prof.Dr. Bilge DONUK 

Üye    : Prof.Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN 

Üye    : Prof.Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM 

Üye    : Prof.Dr. Mehmet Erman OR 

Üye    : Doç.Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI 

Üye    : Doç.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU 

Üye    : Dr.Öğr.Üyesi Bülent DURAN 

Raportör   : Tülin MERCAN (Fakülte Sekreteri)
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T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS PROGRAMI  

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

 

1. Tanımlar 

Bu Uygulama Esasları’nda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır; 

AUS: Atletik Uygulama Sınavını, 

AYT: Alan Yeterlilik Testini 

Engelli: Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile 

“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, 

RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluk durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyen A sınıfı bedensel engelli 

milli sporcuyu, 

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını, 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, 

ÖYSP–SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını (ÖYSP ortalaması 50±10 olarak 

standardize edilmiş puanı), 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Spor Bilimleri 

Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans Programı için öğrenci almak üzere Fakülte tarafından 

düzenlenen sınavını, 

TYT: Temel Yeterlilik Testini, 

TYT Puanı: Orta Öğretim Başarı Puanı ve Diploma Puanı eklenmemiş ham puanı, 

(özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda TYT ham puanının 2 yıl geçerli olduğuna ve 

ilgili yıl için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen ham puanın kullanılmasına karar 

verildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 

20.03.2019 tarihli, E. 21093 sayılı yazısı ile bildirilmiştir), 

Yabancı Uyruklu Öğrenci: İÜCYÖS–2021’den veya 

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-

2021_637544434655944553.pdf linkinde yer alan sınavlara ait başvuru için gerekli en düşük 

puanını alarak Fakültemiz Spor Yöneticiliği Lisans Programına müracaat edecekleri, 

YP (Yerleştirme Puanı): Adayın başvurduğu programa yerleştirilmesine esas olan; 

ÖYSP–SP, OBP ve TYT ham puanları ile 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtilen formüle göre hesaplanan Puanı, 

ifade eder.

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
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2. Özel Yetenek Sınav Komisyonu 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Komisyonu 

SINAV ÜST KURULU 

Dekan: Prof.Dr. Bilge DONUK 

Dekan Yardımcısı: Doç.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU 

Dekan Yardımcısı: Dr.Öğr.Üyesi Bülent DURAN 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM 

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Özlem KIRANDI 

Sınav Genel Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Bülent DURAN 

Komisyon Adı Üyeler Bölüm Başkanlığı Görevi 

Ön Kayıt 

Başvuru Evrak 

İnceleme 

Doç.Dr. Selin BİÇER BAİKOĞLU Antrenörlük Eğitimi Başkan 

Araş.Gör. Hamdi ÖZDEMİR Beden Eğitimi ve Spor  
SKP 

Kontrol 

Araş.Gör. Doğa KURAL Antrenörlük Eğitimi 
SKP 

Kontrol 

Araş.Gör. Hasan Ceyhun CAN  Beden Eğitimi ve Spor  Ön Kayıt 

Araş.Gör. Ataman TÜKENMEZ Spor Yöneticiliği Ön Kayıt 

Araş.Gör. Mehmet HOCAOĞLU Spor Yöneticiliği Veri Giriş 

Öğr.Gör.Dr. Neslihan FİLİZ Antrenörlük Eğitimi Veri Giriş 

Atletik Uyg. 

Sınav 

Koordinasyon 

Doç.Dr. Özlem KIRANDI Antrenörlük Eğitimi Başkan 

Doç.Dr. Ömer Can GÖKSU Antrenörlük Eğitimi Üye 

Doç.Dr. Osman ATEŞ Antrenörlük Eğitimi Üye 

Dr.Öğr.Üyesi Suzan DAL Spor Yöneticiliği Üye 

Atletik 

Uygulama 

Sınav Sonuç 

Kayıt ve İtiraz 

Değerlendirme 

Doç.Dr. Sevim GÜLLÜ Spor Yöneticiliği Başkan 

Dr.Öğr.Üyesi Orkun AKKOÇ Antrenörlük Eğitimi Üye 

Araş.Gör. Cemal GÜLER Spor Yöneticiliği Üye 

Araş.Gör. Doğa KURAL Antrenörlük Eğitimi Üye 

Araş.Gör. Hamdi ÖZDEMİR Beden Eğitimi ve Spor  Üye 

Özel Yetenek 

Sınavı 

Değerlendirme 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ŞAHİN Antrenörlük Eğitimi Başkan 

Araş.Gör. Hasan Ceyhun CAN Beden Eğitimi ve Spor  Üye 

Araş.Gör.Dr. Emrah SERDAR Spor Yöneticiliği Üye 

3. Giriş Esasları ve Alınacak Öğrenci Sayıları 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans 

Programı için ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak, geçen sene yapılan TYT sınavında elde 

edilen ve ÖSYM Başkanlığı tarafından bu yıl kullanılmak için dönüştürülmüş TYT ham puanı 

veya bu yıl yapılan TYT Sınavı Puanı, ÖYSP–SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci 

alınır.  

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans Programına; A sınıfı bedensel engelli 

milli sporcu olan engellilerin kontenjan toplamı 4 (dört) kişi olup genel kontenjana dahil 

edilmiştir. 
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Böylelikle Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans Programına; T.C. Vatandaşı 

olan 20 (yirmi) Kadın, 20 (yirmi) Erkek, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin A sınıfı bedensel 

engelli milli sporcu (genel kontenjanın %10’u) 4 (dört), cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 3 (üç) 

yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 47 (kırkyedi) öğrenci alınacaktır. 

4. Özel Yetenek Sınavı Tarihi, Yeri ve Uygulamasına İlişkin Esaslar 

Özel Yetenek Sınavı (Atletik Uygulama Sınavı) ilan edilecek program dâhilinde 24-27 

Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların bu Sınav Kılavuzunu dikkatle 

okumaları önerilir. Özel Yetenek Sınavı ve yerleştirme esasları bu Kılavuzda ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır.  

Başvuran ve evrak teslimi yapan adaylar; 2021 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’nda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar. 

5. Adaylarda Aranan Nitelikler 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans 

Programı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların, geçen sene yapılan 

TYT sınavında elde edilen ve ÖSYM Başkanlığı tarafından bu yıl kullanılmak için 

dönüştürülmüş TYT ham puanı veya bu yıl yapılan TYT Sınavından;  

 A sınıfı bedensel engelli milli sporcu olanlardan durumlarını “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgeleyenlerin en az “100 (yüz)” veya daha yüksek TYT ham puanı almış olmaları, 

 Milli sporcu olduğunu belgeleyen diğer adaylarla, spor lisesi veya liselerin “SPOR” alan 

/ kol / bölümlerinden mezun olan adayların ve en az “150 (yüzelli)” veya daha yüksek TYT 

ham puanı almış olmaları, 

 Diğer tüm adaylar için en az “260 (ikiyüzaltmış)” veya daha yüksek TYT ham puanı 

almış olmaları, 

 Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının; İÜCYÖS–2021’den veya 

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-

2021_637544434655944553.pdf linkinde yer alan sınavlara ait taban puanları almış olarak 

Fakültemiz Spor Yöneticiliği Lisans Programını “tercih” olarak işaretlemiş olmaları, 

gerekmektedir.  

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
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TYT ham puanının tutuyor olması halinde tüm adaylar, Fakültemizin diğer lisans 

programlarına da online başvuru yapabilirler. Başvurular ve değerlendirme sonuçları; aday 

tarafından yapılan tercih sıralaması esas alınarak her bir lisans programı için ayrı ayrı 

değerlendirilir, ilan edilir.  

Geçen sene veya bu yıl TYT / AYT sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilmiş / yerleştirmeye hak kazanmış adaylar da yukarıda belirtilen TYT ham 

taban puanını almak koşulu ile Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı’na başvurabilirler. 

6. Başvuru, Sınav ve Kesin Kayıt Tarihleri 

T.C. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 

Özel Yetenek Sınav Takvimi 

Online Başvuru Dönemi  

(Hafta Sonu Dahil) 

05 Ağustos 2021 Perşembe (11:00) 

13 Ağustos 2021 Cuma (16:30) 

Evrak Teslimi Dönemi  

(Hafta Sonu Hariç) 

05 Ağustos 2021 Perşembe (11:00) 

13 Ağustos 2021 Cuma (16:30) 

Başvuru Sonuçlarının İlanı 17 Ağustos 2021 Salı (17:00’dan sonra) 

Başvuru Sonuçlarına İtiraz 
18 Ağustos 2021 Çarşamba (10:00) 

19 Ağustos 2021 Perşembe (16:30) 

Ön Eleme Sonuç İlanı 20 Ağustos 2021 Cuma 

Atletik Uygulama Sınav Takvimi İlanı 20 Ağustos 2021 Cuma 

Özel Yetenek Sınavı Dönemi 
24 Ağustos 2021 Salı 

27 Ağustos 2021 Cuma 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Ön İlanı 01 Eylül 2021 Çarşamba (17:00’dan sonra) 

Özel Yetenek Sınavı Ön İlan Sonuçlarına 

İtiraz 
02 Eylül 2021 Perşembe (16:30’a kadar) 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Kesin 

İlanı 
03 Eylül 2021 Cuma (17:00’dan sonra) 

Kesin Kayıt Dönemi 

ÖSYM tarafından belirlenerek ilan edilen 

takvim esas alınarak daha sonra ilan 

edilecektir. 

1. Yedek Sıralı Listeden Kesin Kayıt Hakkı 

Kazanan Öğrencilerin İlanı (Kesin 

Kayıtların Kapandığı Gün, 17:00’dan 

sonra) 

2. Yedek Sıralı Listeden Kesin Kayıt Hakkı 

Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt 

İşlemleri 
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7. Ön Kayıt İşlemleri 

 2021–2022 Eğitim–Öğretim yılında Fakültemizin tüm Lisans Programlarının Özel 

Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde 

http://basvuru.istanbulc.edu.tr/ adresinden internet üzerinden online (çevrimiçi) olarak 

yapılacaktır. 

 TYT ham puanının tutuyor olması halinde tüm adaylar, Fakültemizin diğer lisans 

programlarına da online başvuru yapabilirler. Başvurular ve değerlendirme sonuçları; adayın 

belirteceği tercih sıralaması esas alınarak her bir lisans programı için ayrı ayrı değerlendirilir, 

ilan edilir. 

 Başvuru sırasında doldurulan bilgiler, adayın gerçek beyanı olarak kabul edilecektir. 

Adaylar bu beyanın doğruluğunu taahhüt etmiş sayılırlar. Beyanların doğru olmaması halinde 

yasal sorumluluk adaya ait olup, hukuki işlem yürütülebilir.  

 T.C. vatandaşlarının çevrimiçi (online) başvuru işlemlerinde girdikleri bilgiler, başvuru 

işlemleri için ilan edilen 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17:00’dan sonra aday tarafından 

değiştirilemez.  

 İÜCYÖS–2021’den veya https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-

exams-2021_637544434655944553.pdf linkindeki sınavlara ait başvuru için gerekli en düşük 

puanını alarak başvuru yapma hakkı elde etmiş olan Yabancı Uyruklu adaylar, çevrimiçi 

(online) başvuru yapmadan, başvuru evrakını 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilan edilen 

saatler arasında Dekanlık öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir. Bu adayların sınav 

takvimine dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir. 

İletişim ve Ulaşım 

Fakülte Adres Telefon / Faks 

İstanbul 

Üniversitesi-

Cerrahpaşa 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

İÜC Avcılar Yerleşkesi  

Prof.Dr. Turgay ATASÜ 

Spor Salonu  

34310 Avcılar–İSTANBUL 

(Avcılar Metrobüs Durağı) 

Tel: 0.212.404.03.00  

 

(Dahili: 18750 – 18732 – 17345)  

 

Faks: 0.212.473.72.53 - 0.212.473.72.79 

http://basvuru.istanbulc.edu.tr/
https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
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8. Ön Kayıt Tarihi ve Gerekli Belgeler 

Tüm adayların ön kayıt başvuruları; 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

http://basvuru.istanbulc.edu.tr/ adresinden kesintisiz olarak çevrimiçi (online) olarak 

yapılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar, çevrimiçi (online) başvuru yapmayacaklar, sadece 

anılan tarihlerde ilgili evrakı teslim edeceklerdir. 

T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar; ibraz edecekleri belgeleri en geç 13 

Ağustos 2021 Cuma günü saat 16:30’a kadar (16:30’dan sonra gelen evrak dikkate 

alınamayacaktır) Fakülte öğrenci işleri bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir. Posta, kurye vb. 

yolla gönderilen belgelerin gönderim tarihi değil Fakülteye ulaştığı tarih esastır. Belgelerin 

herhangi bir nedenle gecikmesi mazeret teşkil etmez. 

Şahsen veya kendi adına başkası tarafından yapılan müracaatta aşağıda sayılan 

belgelerin asılları ve fotokopileri ile ön kayda gelinecek, belge asılları gösterilerek 

fotokopileri teslim edilecektir. TYT ham puanı tuttuğu için birden fazla bölüme başvuru 

yapılacaksa, her bir bölüme ait başvuru formunun üzerine tercih sıralamasını yazacak, kayıt 

esnasında kayıt görevlisine ayrıca beyan edecektir. Örneğin; TYT ham puanının tutuyor olması 

halinde her üç bölüme birden başvuru yapan adayımız; Antrenörlük Eğitimi Bölümü başvuru 

formunun üzerine 1. tercihim, Spor Yöneticiliği Bölümü başvuru formunun üzerine 2. tercihim, 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü başvuru formunun üzerine 3. tercihim yazacak, kayıt 

görevlisine ayrıca beyan edecektir. Posta vb. yolla gönderilen evrak üzerinde de tercih 

sıralaması yapılması zorunludur. 

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. 

 https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden alınmış olan 2021 YKS Sonuç Belgesi, 

 e-devletten alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, diploma aslı ve fotokopisi, 

 Henüz lise diploması hazır olmayanların “geçici mezuniyet belgesi” aslı ve 

fotokopisi, ek sınav neticesinde mezuniyet aşamasına geleceklerin, durumlarını belirtir onaylı 

müdürlük yazısının aslı ve fotokopisi (posta, kargo, kurye vb. yolla yapılan gönderilerde belge 

fotokopisinin noter veya ilgili lise müdürlüğü onaylı aslı), 

 Spor liselerinden ve liselerin “spor” bölümlerinden 30.03.2012 tarihi öncesi spor 

liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar için liseye kayıt tarihlerini 

gösterir onaylı belgenin aslı ve fotokopisi (posta, kargo, kurye vb. yolla yapılan gönderilerde 

belge fotokopisinin noter veya ilgili lise müdürlüğü onaylı aslı).

http://basvuru.istanbulc.edu.tr/
https://sonuc.osym.gov.tr/
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 e-devletten alınmış barkotlu nüfus kayıt örneği, 

 Yabancı uyruklu adaylar dahil tüm adaylar için sağlık raporunun aslı ve fotokopisi 

(rapor özellikleri aşağıda belirtilmiştir) (posta, kargo, kurye vb. yolla yapılan gönderilerde 

sağlık raporu fotokopisinin noter veya ilgili hastane onaylı aslı),  

 Yabancı uyruklu adaylar; - İÜCYÖS 2021 veya 

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-

2021_637544434655944553.pdf linkindeki sınavlara ait Sonuç Belgesi, -Pasaport aslı ve 

fotokopisi (posta, kurye vb. yolla yapılan gönderilerde pasaport fotokopisinin noter veya dış 

temsilcilik onaylı aslı), - T.C. vatandaşları ile aynı özelliklere sahip sağlık raporu aslı ve 

fotokopisi (posta, kargo, kurye vb. yolla yapılan gönderilerde sağlık raporu fotokopisinin noter 

veya ilgili hastane onaylı aslı). Yabancı uyruklu adaylar için sayılan evraklar 05-13 Ağustos 

2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 

 Çevrimiçi (online) başvuru işlemi tamamladığında başvuru ekranından alınarak 

üzerine tercih sıralaması yazılmış olan “Başvuru Formu” aslı.  

 TYT ham puanının tutuyor olması halinde Spor Yöneticiliği Lisans programının yanı 

sıra Antrenörlük Eğitimi Lisans Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans 

Programına da başvuran adaylar, başvurdukları her bir lisans programı için ayrı ayrı “Başvuru 

Formu”nu teslim etmek zorundadırlar (birden fazla bölüme başvuran adayların sadece tek bir 

başvuru evrakı teslim etmeleri yeterlidir. Ancak başvurdukları diğer bölüm(ler)e ait “başvuru 

formu”nun üzerine tercih sıralamasının yazılması zorunludur.  

 A sınıfı bedensel engelli milli sporcu adayların sağlık raporlarının aslı ve 

fotokopisi. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmamış raporlar kabul edilmez. 

Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel düzeyleri Sınav Üst Kurulu tarafından 

incelenecek, adayların engel düzeyleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine 

tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Bununla 

birlikte, engelli raporlarının geçerli sayılabilmesi için “Sınav Başvuru Tarihinden” önce 

alınmış olması gerekir (sürekli olan engelli raporlarında alınma tarihi ve barkod 

aranmayacaktır, geçici engelli raporlarının yeni tarihli ve barkotlu olması gereklidir). 

 Belirtilen özelliklere sahip sağlık raporunu teslim etmeyen adayların 

başvuruları kabul edilemeyecektir.

https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=accepted-exams-2021_637544434655944553.pdf
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 Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların; “Spor Hekimliği Polikliniklerinden” 

veya üniversite, şehir / devlet hastanelerindeki “kardiyoloji uzmanı tarafından verilmiş” 

sağlık raporları kabul edilir. Heyet raporu bile olsa özel kurum raporları kesinlikle 

kabul edilemeyecektir. 

Rapor “efor gerektiren atletik uygulama sınavına girmesinde sağlık engeli 

yoktur” ibaresi içermelidir. Rapor alınacak kurumlara bu ifadenin raporda yer alması 

için uyarıda bulunulması gerekebilir. A sınıfı bedensel engelli adaylar için bu rapora 

ihtiyaç yoktur. 

9. Özel Yetenek Sınavı’nın İçeriği 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Lisans 

Programı için yapılacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı; Ön Eleme 

ve Atletik Uygulama Sınavı adımlarından oluşur. 

Özel Yetenek Sınavı’nın sağlıklı ve adil şartlarda yürütülebilmesi için başvuru sayısını 

gözeten ve gereği halinde uygulanmak üzere Fakülte Kurulu kararı ile Atletik Uygulama Sınavı 

öncesine “Ön Eleme”  basamağı eklenmiştir.  

Yabancı uyruklu öğrenciler “Ön Eleme” basamağından muaftır. 

Ön Eleme, kontenjanın 10 (on) katı adayın sınava gireceği şekilde düzenlenmiştir (Erkek 

200 (iki yüz) kişi, Kadın 200 (iki yüz) kişi). Ön Eleme basamağı; 400 (dört yüz) kişinin üzerinde 

başvuru olduğu takdirde uygulanacak, daha az başvuru olduğu takdirde uygulanmayacaktır. 

Ön Eleme: (100 x TYT Puanı Standart Puanı) formülüne göre yapılır. 

Ön elemeden başarılı olan adaylar; Atletik Uygulama sınavına girmek üzere, kadın / erkek 

olmalarına ve T.C. Kimlik Numaralarına göre hazırlanarak ilan edilen sınav programında 

belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. 

9.1. Atletik Uygulama Sınavı 

Atletik Uygulama Sınavı (AUS); İÜC Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na 

girecek adayların atletik özelliklerinin ölçülmesini amaçlayan bir sınavdır. Tüm aday 

öğrencilerin atletik uygulama sınavı esnasında; üzerinde yazı, resim,  amblem, fotoğraf vb. 

olmayan, siyah veya beyaz düz tişört giymesi zorunludur.
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Kontenjanın 10 (on) katı üzerinde başvuru olması halinde uygulanabilecek olan “ön 

eleme” basamağını geçemeyen adaylar, özel yetenek atletik uygulama sınavına 

katılamayacaktır. 

Sınav, dayanıklılık, sürat ve süratte devamlılık özelliklerini ölçmek amacıyla 6x30m. 

çoklu sprint şeklinde düzenlenmiştir. 

9.1.1. Sınav Yeri 

Atletik Uygulama Sınavları İÜC Avcılar Yerleşkesi içindeki spor tesislerinde yapılır. 

9.1.2. 30m. Tekrarlayan Sprint Testi 

Adayların düzenlenen 30m.’lik parkuru tamamlama süreleri elektronik kronometre ile 

doğrudan saniye olarak ölçülerek kaydedilecek ve ayrıca adayların dereceleri kendilerine yazılı 

olarak da verilecektir. Toplam 6 kez aralarında 20sn dinlenme süresi olacak biçimde yapılan 

sprint koşularından en iyi derece 30m. sprint süresi olarak kaydedilir. Bu testte tüm sprintlerin 

hızları ölçülür ve aşağıda gösterilen biçimde Yorgunluk İndeksi (Yİ) hesaplanır. En yüksek 

sprint hızı ve Yorgunluk İndeksi (Yİ) adayların puanlamasında kullanılır. 

a) 30m. Sprint Hızı: Adayların en kısa süre değerleri sınav sonucu olarak kaydedilir ve 

puan hesaplamasında kullanılır. En kısa sürede koşan aday bu sınava katılanların en 

başarılısıdır. 

b) Yorgunluk İndeksi (Yİ): Yİ Anaerobik dayanıklılığın bir göstergesidir. Yİ 

hesaplanmasında en yüksek sprint hızı (en kısa süre) ile en düşük sprint hızı (en uzun süre) 

kullanılır. En düşük Yİ değerine sahip aday değerlendirilenlerin en başarılısıdır. 

Şekil 9–1. Yorgunluk İndeksi Formülü 

Yİ 
(En Kötü Hız Süresi - En İyi Hız Süresi) 

x 100 
En İyi Hız Süresi 

Böylece Atletik Uygulama Sınavı sonrasında iki değer elde edilmiş olur: en iyi sprint 

süresi ve Yorgunluk İndeksi (Y.İ.) değerleri. Bu değerler standardize edilerek her değer için 

Standart Puan hesaplanır. Bu hesaplamada 2021 ÖSYS Kılavuzu’nda bulunan ve İÜC Spor 

Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Kılavuzu’nun 11’inci maddesinde de gösterilen 

formül kullanılır. 
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Tablo 9–2. Atletik Uygulama Sınavında Elde Edilen Puanların Etki Oranları 

Atletik Uygulama Standart Puanı 
20m.  

Mekik 

30m.  

Sprint 
Y.İ. Toplam 

Etki Derecesi %40 %35 %25 %100 

10. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Tespiti 

Özel Yetenek Sınavı’na başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında ayrı ayrı 

değerlendirmeye tabi tutulurlar. Özel Yetenek Sınavı Puanları tespit edilirken TYT Puanı da 

dahil olmak üzere tüm puanlar standardize edilir. Standart Puan formülü Madde 11’de 

gösterilmiştir. 

– AUS’deki başarıları 100 (yüz) üzerinden puana çevrilerek değerlendirilir.  

– AUS’de adayların zamana karşı elde ettikleri sprint derecelerinin puana çevrilerek 

hesaplanmasında, aşağıdaki formül kullanılır. 

Formül: 100 – Sprint Süresi (sn) 

Bu şekilde sprint süresi kısaldıkça adayın puanı yükselir. 

– AUS’de adayların Yİ derecelerinin puana çevrilerek hesaplanmasında, aşağıdaki formül 

kullanılır. 

Formül: 100 – Yİ 

Bu şekilde Yİ değeri küçüldükçe adayın puanı yükselir. 

Her sınav sonunda alınan puanların ortalaması ve standart sapması tespit edilerek sınav 

puanları 2021 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formülle 50±10 dağılımlı olacak şekilde 

standardize edilir. Sınav başarısını belirleyen sonraki hesaplarda daima adayların aldıkları 

“Standart Puanlar” esas alınır. 

11. Özel Yetenek Sınav Puanı’nın Hesaplanması 

Özel Yetenek Atletik Uygulama Sınavının, TYT ham puanına Özel Yetenek Sınavı Puanı 

hesaplamasına katkısı aşağıdaki tablodaki gibidir (bkz. Tablo 11–1). Hesap işlemlerinde 

adayların her sınavdan elde ettikleri derece ve puanlar esas alınarak daha önceden Madde 11’de 

belirtilen şekilde standardize edilmiş puanları kullanılır.  
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11.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın Hesaplanmasında Etkili Oranlar 

Tablo 11–1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplanmasında Etkili Oranlar 

İÜC Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın hesaplanmasında etkili oranlar aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Spor Bilimleri Fakültesi  

Spor Yöneticiliği Lisans Programı 

Atletik 

Uygulama 

Sınavı 

TYT / YÖS 

Puanı 
Toplam 

T.C. Vatandaşı Adaylar %20 %80 %100 

Yabancı Uyruklu Adaylar %20 %80 %100 

A Sınıfı Bedensel Engelli Milli Sporcular – %100 %100 

12. Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanları’nın (ÖYSP–SP) Hesaplanması 

 Sınavın her basamağı sonucunda elde edilen ham puanlar “standart puana” çevrilerek 

diğer hesaplama işlemleri bundan sonra yapılır. Özel Yetenek Sınav Puanı’nın hesaplanması 

için adayların AUS’de aldıkları standart puan esas alınarak belirlenen katsayılar ile çarpılır. 

Elde edilen puan “Yerleştirme Puanı” hesabı için kullanılır. Standardize etme işlemi 2021 

ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen aşağıdaki biçimde yapılır.  

 

12.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması 

İÜC Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmek üzere başvuran adaylardan gerekli şartları 

taşıyanların tümü değerlendirmeye dahil edilirler.  

Formül: (AUS Puanı x 0,20) +  TYT Puanı x 0,80) = Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

Tüm puanlar kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. Tüm adayların sınav 

aşamalarında almış oldukları puanlar standardize edilmiş olduğundan bu standardize puanlar 

Tablo 11-1’de açıklanan katkı oranları ile çarpılarak birbiri ile toplanır. Elde edilen değer 

adayın “Özel Yetenek Sınavı Puanı”dır. Adayların puanları, çarpma işleminden önce 

standardize edildiklerinden 2’inci bir standardizasyona gerek yoktur. Bu şekilde adayların 

ÖYSP’leri aynı zamanda ÖYSP – SP’leridir.
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Yabancı Uyruklu Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması 

Formül – Yabancı Uyruklu: (AUS Puanı x 0,20) + (YÖS Puanı x 0,80) = Özel Yetenek 

Sınavı Puanı (ÖYSP) 

12.2. A Sınıfı Bedensel Engelli Milli Sporcu Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) Hesaplaması 

Formül: (TYT Puanı x 100,00) = Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

13.  Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan 2021 ÖSYS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

– ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP – SP) 

– Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  

– Dönüştürülen 2020 veya 2021 TYT Ham Puanı (TYT – P) 

Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formüller 

kullanılarak hesaplanır (Bkz. 2021 Yüksek Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, s. 33). 

Spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden 30.03.2012 tarihi öncesi mezun olmuş 

adaylar için: 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. Bu hesaplama yalnızca 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve 

liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar için geçerlidir. 

Aday, aynı alandan geliyorsa;  

YP= (1,17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT – P) + (0,03 x OBP) 

Aday, diğer alanlardan geliyorsa;  

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

Aday, yabancı uyruklu ise; 

YP= (0,5 x ÖYSP – SP) + (0,5 x İÜCYÖS 2021)
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Adaylar, yerleştirme puanı en yüksekten başlamak üzere kontenjanlara göre 

sıralanacaklardır. Kontenjan dışında kalan adaylar da YP başarı sırasına göre “yedek listesi” 

oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı takdirde başarı sırasına göre yedek 

listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır. 

2020 (geçen sene) bir yükseköğretim programına merkezi 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. 

14.  Sınav Sonuçlarının İlanı, Asıl ve Yedek Listeleri 

Özel yetenek sınavı sonuçları; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Avcılar 

Yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sitesi http://sporbilimleri.istanbulc.edu.tr/ 

adresinde ilan edilerek duyurulur. Sınav sonuçları “Yerleştirme Puanı” sıralamasına göre 

kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere ilan edilir. Sınav sonuçları hakkında 

telefon ve benzeri diğer araçlarla şahsen duyuru yapılmaz. Bu şekilde elde edilen bilgiler geçerli 

sayılmaz. 

15.  Asıl ve Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri 

Özel Yetenek Sınav sonuçlarının ilanını takiben yapılacak olan kesin kayıt işlemleri 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021–2022 Eğitim–Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans 

Akademik Takvimi’nde belirtilen kesin kayıt tarihleri arasında mesai saatleri içinde 

yapılacaktır.  

Yükseköğretim Yasası gereği; bir kişi yalnızca bir örgün lisans programına devam 

edebilir. Bu durum ayrıca; Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 

12/02/2016 tarihli ve 7927 sayılı yazısında; “ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim 

programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt 

yaptırılamayacağı…” ifadesi ile belirtilmiştir. Buna istinaden; özel yetenek sınavı sonucunda 

Fakültemize kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylardan, kesin kayıt sırasında bu duruma haiz 

olduğu YÖKSİS Veri Tabanında belirlenenler, bir sonraki yedek kayıt tarihine kadar “şartlı” 

kayıt edilirler. Bir sonraki yedek kayıt tarihinde kayıtlı olduğu lisans programından kaydını 

sildiren adayların “şartlı” kayıtları “kesin kayda” çevrilir. Aksi halde yerine sıralı yedeklerden 

kesin kayıt alınır. 

http://sporbilimleri.istanbulc.edu.tr/
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Kadın veya erkek kontenjanları için yeteri başvuru olmaması halinde genel kontenjan; 

kadın adaylar yerine erkek, erkek adaylar yerine kadın adayların kesin kaydı yapılarak 

tamamlanır. 

İlan edilen kontenjandan daha az başvuru olması halinde (örneğin; 20 kişilik erkek 

kontenjanına sadece 10 erkek adayın başvurması ve bir önceki satırda anıldığı üzere kalan 

kontenjan açığının kadın adaylardan tamamlanamaması halinde) kontenjanın boş kalmaması 

için ek yerleştirme başvuruları internet ortamında http://basvuru.istanbulc.edu.tr adresinden 

yapılabilecek, ek yerleştirme kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak, ek 

yerleştirme işlemlerinde o yıl için ilan edilen ve lisans programlarına göre değişen TYT ham 

puan barajları dikkate alınacak, ayrı bir TYT ham puanı belirlenmeyecektir. 

Sınavı kazanan asıl adaylar ile şartlı kayıt yapılanlar; listede ilan edilen kesin kayıt 

tarihinde, yerinde ve ilan edilen saatte gerekli belgeleri eksiksiz olarak Fakültenin öğrenci işleri 

bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Kesin kayıt tarihinde, yerinde ve 

zamanında kesin kaydını yaptırmak için hazır bulunmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş 

sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

İlan edilen tarihte, yerinde ve saatinde hazır bulunup kesin kaydını yaptırmayanların 

yerine başarı sırasına göre ilan edilen listede yedekte kalmış olan adaylardan en üst sırada olan 

birinci yedekten başlayarak sırayla müracaat hakkı doğar. Liste ve kesin kayıt tarihi, kesin 

kayıtların kapandığı gün 17:00’dan sonra resmi sitemiz http://sporbilimleri.istanbulc.edu.tr ve 

Fakülteden ilan edilir. 

Yabancı Uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında; İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa’ya 

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi Değerlendirme ve yerleştirme 

başlıklı “Madde 9 (5): Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuran 

adayların, ilgili birim tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir. Bu durumda değerlendirme, ilgili birimin özel yetenek sınavı kılavuzunda 

belirtilen hususlara göre yapılır. (6) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı 

küçük olan aday, daha sonra ortaöğretimden (lise) yeni mezun olan aday tercih edilir” 

hükümleri uygulanacaktır. 

Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son kayıt gününde kapandıktan 

sonra herhangi bir sebeple kontenjanda boşalma olması halinde bu durum Fakülte 

tarafından yapılacak olan duyuru ile ilan edilir. Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en 

son adaydan sonraki yedekler, başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanırlar. 

http://sporbilimleri.istanbulc.edu.tr/
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Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır. 

Bu işleyiş Üniversitemiz Lisans Akademik Takviminde ilan edilecek olan 2021-2022 

Eğitim-Öğretim Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar devam eder. 

16.  Sınav Düzeni 

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. 

17.  İtirazlar 

İlan edilen sonuçlara itirazlar, başvuru takviminde belirtilen tarih ve saatler dikkate 

alınarak yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz.  

Ön elemeyi geçip atletik uygulama sınavına katılan adaylar; itirazlarını sınavın 

bitiminden en geç 1 saat içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak elden şahsen yapmalıdırlar. 

18. Diğer ve İhtilaflı Durumlar 

Bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında 

yetki hiyerarşisine uygun biçimde İÜC Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Komisyonu ve Fakülte 

Kurulu kararları uygulanır. 

19.  Yürürlük 

Bu Kılavuz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte 

Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 


