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ÖNEMLİ TARİHLER 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ 

ONLINE BAŞVURU: 23 Temmuz 2020 – 12 Ağustos 2020 

SINAV TARİHİ: 13 Ağustos 2020 - 16 Ağustos 2020 

SINAV YERİ: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi --  Prof. Dr. 
Muammer Aksoy Cad. No:7 Zeytinburnu / İstanbul 

İRTİBAT NO: 0533 746 31 87 

Her adayın sınava alınacağı gün ve saatlerin seçimi internet sayfamızda sunulmuştur. Sınav 
randevu sistemiyle yapılacaktır. Her aday Özel Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati sınava 
başvuru sırasında kendisi belirleyecektir. Covid-19 Pandemi sürecinden ötürü randevu saatleri 
dışında hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. 

Not: Özel Yetenek Sınavları belirtilen tarihlerde her gün 9.00-10:30 (25 aday), 10:30-12:00 
(25 aday) ve 13:00-14:30 (25 aday), 14:30-16:00 (25 aday) saatleri arasında yapılacaktır. 
Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sınav öncesinde 
internet sayfamızdan adaylarla paylaşılacaktır. 

BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL BİLGİLER ADAY KABUL KOŞULLARI 

• T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak 

• 2020 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 ham puan almış olmak, 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için; 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi resmî internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak 
Yetenek Sınavı için başvurmuş olurlar. 

• Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu.  Sağlık raporu üzerinde T.C. 
Kimlik numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu özel yetenek sınavlarına girmesinde ve/veya spor yapmasında sakınca 
yoktur.” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınabilir.) 

• T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile 
karşılaştırılacaktır). 

Adaylar daha sonra başvuru formunun çıktısı, Aday Bilgi Formu(eksiksiz doldurulmuş) ve 
Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) aslı ile sınav yerine gelerek sınav kayıtlarını tamamlamış 
olacaklardır. 

Not: Millî sporcular için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin 
aslı veya noter onaylı sureti sınav günü sınav komitesine teslim edilmelidir (Millilik belgesi 
Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı 
ve Genel Sekreteri imzalı olması gerekmektedir. Sadece futbol branşı için Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir. İlgili belge için 
fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen 
adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.) 
 



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE KONTENJANLAR SINAV 
DEĞERLENDİRMESİ 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020 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 
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon 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 2020-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: 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 
ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirme puanı (YP) aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanacaktır. 

Aday spor alanından geliyorsa (2015 ve öncesi mezunlar için geçerli); 

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

Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

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

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. Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanı her bölüm için 
30’dur. 

KONTENJANLAR 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi bölümü için 60, Spor Yöneticiliği 
bölümü için 60, Rekreasyon bölümü için 60 olmak üzere toplam 180 öğrenci alınacaktır. 

Bu kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması hâlinde, bu kontenjanlara 
diğer bölüm aday öğrencilerinden kaydırma yapılabilecektir. 

Adaylara %100 ve %50 burs imkânı sağlanacaktır. 

Yeni eğitim - öğretime başlayan Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği 
bölümlerinin her birinde 9 (4 K + 5 E)  olmak üzere toplam 27 öğrenciye % 100 burs 
verilecektir. 

Her bölümde, %50 burslu kontenjanının; Antrenörlük Eğitimi için 20 kadın-40 erkek, Spor 
Yöneticiliği için  20 kadın-40 erkek ve Rekreasyon için 30 kadın-30 erkek öğrencilerden 



seçilecektir. Herhangi birinin dolmaması hâlinde diğer kontenjandan kaydırma 
yapılabilecektir. Tek sayılı kontenjanların paylaştırılmasında daima kadın öğrencilerin lehine 
hesaplama yapılır. 

• Antrenörlük Eğitimi %50 burslu öğrenim bedeli 15.990 TL (onbeşbindokuzyüzdoksan 
TL [KDV Dahil]) olacaktır. 

• Spor Yöneticiliği %50 burslu öğrenim bedeli 14.990 TL (ondörtbindokuzyüzdoksan 
TL [KDV Dahil]) olacaktır. 

• Rekreasyon %50 burslu öğrenim bedeli 12.949 TL (onikibindokuzyüzkırkdokuz TL 
[KDV Dahil]) olacaktır. 

%100 ve %50 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine özel yetenek sınavına girmiş diğer 
öğrencilerden puan sırasına göre kayıt yapılabilecektir. Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır. 

Olimpik 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. 

SINAVIN UYGULANMASI 

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır.  

1.İSTASYON ÇABUKLUK (8 METRE) TESTİ 

 

Sınırları 3 m x 5 m şeklinde dizayn edilmiş 
belli hedeflere ulaşma şeklinde 
gerçekleşecek testte adaylar koşarak 8 
çizip testi tamamlayacaklardır. 
Olası düşme, kayma ve yanlış 
anlaşılmadan kaynaklı hak ihlalinde 
adaylara ikinci hak verilecektir.  

 

*Çabukluk (8 metre) testinde matbu bir hata nedeniyle teslim başlangıç oku ortaya doğru 
olması gerekirken karşıya doğru verilmiştir. Aktif parkurda ortanın soluna katedilen yön 
sonra sağ alt köşe sağ üst köşe, tekrar orta, ortanın soluna, sonra da tekrardan sol üst 
köşeye  ve çıkış şeklinde olacaktır.  

 

2. İSTASYON DURARAK UZUN ATLAMA TESTİ 

 

Aday belirlenen çizginin gerisinden çift 
ayakla dizlerini bükerek ve kollarını 
kullanarak yükselip ileriye doğru sıçrar. 
Sıçrama sonunda; çizgiye yakın ayağının 
topuğu ile çıkış çizgisi arasındaki mesafe 
ölçülerek derece kayıt edilir. Bu testte her 
adaya iki hak verilecektir. İyi derece kayıt 
edilecektir.  



 

SINAV İTİRAZLARI 

İtirazlar Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sınav komisyonuna 
yazılı olarak yapılacaktır. Adayların itirazları aynı gün içerisinde değerlendirilecektir. Yapılan 
itirazlar komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde aynı gün planlanan sınavların sona 
ermesinden sonra adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra 
yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim 
çerçevesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından belirlenecek günlerde mesai 
saatleri içinde Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. 

Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek 
Listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar aday  (kontenjan ilk gün tamamlanamadığında 
kalan kontenjan açığı kadar)  yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, 
kayıtları yapılacaktır. 

Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri 
üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün 
kayıt hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını 
kaybedeceklerdir. 

Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler 
kayıt haklarını kaybederler. 

Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav 
sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez. 

 

 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ… 


