T.C.
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2009 – 2010 EĞİTİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

A – AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1: Bu yönerge Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri
Bölümüne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler.
Madde 2: Yönerge Spor Bilimleri Bölümüne giriş için ön kayıt yaptıracak ayların başvuru,
değerlendirme, asil ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ve ilgili
hükümlerini kapsar.
B – TANIMLAR
Madde 3:

ÖYS: Özel Yetenek Sınavı.
ÖSS – EA: Aday Öğrenci Seçme Sınavı Eşit Ağırlıklı Puanı.
ÖSS – SÖZ: Aday Öğrenci Seçme Sınavı Sözel Puanı.
ÖSS – SAY: Aday Öğrenci Seçme Sınavı Sayısal Puanı.
ÖSS – DİL: Aday Öğrenci Seçme Sınavı Yabancı Dil Puanı.
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı.
ÖYSP – SP: ÖYSP Standart Puanı.
Rektörlük: T.C. Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğü.
Sınav Üst Kurulu: SBF Fakülte kurulu.
Sınav Komisyonu: SBF Dekanlığı’nın belirlediği öğretim elemanlarından

oluşur.
C – GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR
Madde 4: Acıbadem Üniversitesi SBF Spor Bilimleri Bölümüne, ÖSS 2009 puanı, ÖYSP – SP ve
AOBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır.
Madde 5: Acıbadem Üniversitesi SBF Spor Bilimleri Bölümüne 30 öğrenci alınacaktır.

Madde 6: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Millilik Yönergesine göre belirtilen müsabakalarda
milli olmuş ve Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunlarında ilk üç
dereceyi elde etmiş olan milli sporculardan en yüksek puanı alan 6 öğrenciye %100 burs verilir.
Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adaylardan ÖSS sınav türlerinin herhangi birisinden en az
165 puan, milli sporcu olan veya liselerin spor alan kolundan mezun adayların en az 145 puan
almaları gerekmektedir.
Madde 8: Adayların özel yetenek sınavının değerlendirmeye alınabilmesi için, adayların
sınava girdikleri Bench Pres, Durarak Uzun Atlama, Koordinasyon ve Mülakat istasyonlarından 50
puan ve üzeri almaları gerekmektedir. Herhangi bir istasyondan 50 puanın altında alınması
durumunda aday elenir.
Madde 9: Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması; Adayın girdiği her
bir istasyondaki elde ettikleri ham puan standart puana çevrilerek sıralanır.
Madde 10: Adayın yerleştirmeye esas olan puanı;
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP – SP),
b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (Üç puan türünden en yükseği),
c) 2009 – ÖSS Puanı (ÖSS – P) (Dört puan türünden en yükseği)
puanlarının belli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.
ÖYSP – SP = 10 x (Adayın ÖYSP – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması / ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması) + 50
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa:
YP = (1 x ÖYSP – SP) + (0,52 x AOBP) + (0,36 x ÖSS – P)
b) Aday diğer alandan geliyorsa:
YP = (1 x ÖYSP – SP) + (0,16 x AOBP) + (0,47 x ÖSS – P)
c) 2008 ÖSYS’de, ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programlarına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir.
Madde 11: Ön kayıt tarihi ve ön kayıt için gerekli belgeler;
Spor Bilimleri Bölümü’ne ön kayıtlar Ağustos ayı içinde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
Adayların ön kayıt için aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içerisinde, Acıbadem Üniversitesi Maltepe
Yerleşkesi Öğrenci İşleri Bürosu’na şahsen teslim etmeleri şarttır. Eksik evrak ve posta ile kayıt
yaptırılmaz.
a) Dilekçe Örneği (Okul tarafında verilecek),

b) Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
c) 2009 yılına ait ÖSS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
d) Resimli nüfus kimliğinin aslı ve iki yüzü aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi,
e) İki adet vesikalık fotoğraf (Baş açık, sakalsız),
f)

Sağlık kuruluşundan alınacak “Spor dalı sınavına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca
yoktur.” Raporu aslı ve fotokopisi,

g) Milli adaylar için, “Millilik Belgesi Verilmesi” hakkındaki yönetmeliğe uygun millilik
belgesinin aslı ve fotokopisi,
h) Varsa sporcu lisansının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,
i)

Ön kayıt ücreti (75 TL) makbuzu. Ücretler; Deniz Bank Etiler Şb. 9230 – 3897204–351
hesabına yatırılacaktır.

Madde 12: Özel yetenek sınavı Ağustos ayı içersinde belirtilen tarihte yapılacak olup adaylar
verilen aday numaralarına göre sırayla sınava alınacaklardır. Adaylar sınav yerinde spor şortu, kısa
kollu spor forması, düz beyaz spor çorabı ve spor ayakkabısından oluşan spor kıyafetleri ile hazır
bulunacaklardır.
Madde 13: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü Özel
Yetenek Sınavları Dekanlığın belirleyip ilan ettiği spor tesislerinde yapılacaktır.
E – SINAV TÜRLERİ
Madde 14: Spor Bilimleri Bölümüne başvuran adayların özel yetenek sınavı dört istasyondan
oluşmaktadır.
a) Mülakat
b) Durarak Uzun Atlama
c) Koordinasyon
d) Bench Press
F – SINAV ÜST KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde 15: Özel Yetenek Giriş Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Adayların Özel Yetenek Giriş Sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi,
gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,
b) Sınav gözetmenleri ve jürilerin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,

d) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm
işlemlerin yürütülmesi,
e) Sınavlar ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,
f) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirme,
g) İhtilaf durumlarında konuyu sonuçlandırmak üzere Sınav Üst Kuruluna iletilmesi.
G – SINAV SONUÇLARININ İLANI
Madde 16: Giriş sınavı sonuçları http://www.acibadem.edu.tr sayfasında en geç 1 hafta
içerisinde açıklanacaktır. Kesin kayıt işlemleri Acıbadem Üniversitesi Maltepe Yerleşkesinde
yapılacaktır.
Madde 17: Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli
belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri’ne teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi halde
yerine sıradaki yedekler alınır.
Madde 18: İlgili mevzuat ve bu yönerge ile belirtilen koşulları taşımayan adayların başvuruları
geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran adayların sınav
sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu koşulları
daha sonra kaybedenlerin kayıtları silinir.
Madde 19: Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Madde 20: Bu yönerge Acıbadem Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 21: Bu yönerge Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından
yürütülür.

