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T.C
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
(Senatonun 04.05.2016 tarih ve 2016/08-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)
AMAÇ
Madde 1) Bu yönergenin amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak iki ya da daha fazla aşamalı özel yetenek
sınavlarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2) Bu yönerge, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ilan
edilerek duyurulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
TANIMLAR
Madde 3) Bu yönergede geçen;
Üniversite

: Ahi Evran Üniversitesini,

Rektörlük

: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü,

Senato

: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

Fakülte

: Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesini,

Dekan
eder.

: Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını ifade

SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ
Madde 4) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesine, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
bölümler, kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri, ilgili bölüm
başkanlıklarının görüşü alınarak Fakülte kurulunca belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.
ÖN KAYIT VE KABUL ŞARTLARI
Madde 5) Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:
a) Ön kayıt sırasında doldurulacak başvuru dilekçesi formu (Dilekçe formu başvuru sırasında
fakülteden alınacaktır.
b) İlgili yılın ÖSYM tarafından yapılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
c) Adayın kimliğini açık biçimde belgeleyen, son bir ay içinde çekilmiş, 4,5x 6 cm ebatlarında
2 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
d) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır.)
e) Bölümler tarafından gerek görürlerse fiziksel ve ruhsal sorunun olmadığına ilişkin, Tam
Teşekküllü Devlet Hastaneleri ve Üniversite Araştırma Uygulama Hastanelerinden alınacak
Heyet raporu talep edilebilir.

(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI
YÖNERGESİ

Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa

YÖ-023
10.08.2016

1/5

f) Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından o yıl için geçerli kılınan sınavı başarmış ve
Fakülte Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan türüne
bakılmaksızın en az taban puan almış olmak gerekir.
Madde 6) Ön kayıt işlemleri Bölüm Başkanlığının önerisi ile Fakülte Kurulunca belirlenen ve
Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tarihler arasında ve Fakülte Yönetimi tarafından tespit
edilen yerde yapılır.
SINAV YÜRÜTME KURULU
Madde7) Sınav Yürütme Kurulu Dekan veya görevlendireceği bir Dekan yardımcısının
başkanlığında, Bölüm Başkanları ve/veya Bölüm Kurullarının teklif edeceği her bölümden en az bir
öğretim üyesi / görevlisi ve Fakülte Sekreterinden oluşur. Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde
başka öğretim elemanlarına ve memurlara Dekanın onayı ile görev verebilir. Sınav Yürütme Kurulu
sınavın başlangıcından, sonuçların duyurulmasına kadar görev yapar.
Madde 8) Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri:
 Sınav takvimini hazırlamak,
 Sınavla ilgili basın duyurusunu hazırlamak,
 Ön kayıt işlemlerinde çalışacak kişileri görevlendirmek,
 Sınavlarla ilgili her türlü evrak araç ve gereçleri hazırlamak, sınavların kurallara uygun
olarak yapılmasını sağlamak,
 Adayların sınavla girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
 Sınav gözetmenlerini tespit ederek Dekanlığa teklif etmek,
 Sınav model ve gereçlerini sağlamak,
 Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Sınav Yürütme Kurulu özel yetenek sınavını sonuçlandırarak, asil ve yedek listelerinin
hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur.
SINAV KOMİSYONU (Jüri)
Madde 9) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, bölüm başkanlarının görüşü alınarak Fakülte Yönetim
Kurulunca belirlenir. Sınav komisyonu öncelikle fakülte öğretim üyelerinden seçilir; zorunlu
hallerde öğretim görevlisi / okutmanlardan ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden en az bir
adet olmak kaydıyla görevlendirme yapılabilir.
Madde 10) Sınav Komisyonunun Görevleri:
 İlgili yıla ait hazırlanan özel yetenek giriş sınavı kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde
sınavları yaparak sonuçlandırmak.
 Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.
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GÖZETMENLER
Madde 11) Gözetmenler, bölüm başkanlarının teklifi ve Dekanın onayı ile öğretim elemanlarından
seçilir.
Madde 12) Gözetmenlerin görevleri:
Sınav kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde görevli olduğu salonda sınavın güvenli, düzenli
ve kurallara uygun yapılmasını sağlamak; sınav sonunda, sınav evrakını salonda görevli en az bir
öğretim elemanı ile birlikte sınav komisyonuna teslim etmek.
SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATİ
Madde 13) Özel yetenek sınav tarihleri, yeri ve saati;
 Bölüm Başkanlığının teklifi, Fakülte Kurulunun ve Üniversite Senatosunun kararı ile
belirlenir ve Üniversitenin Web Sayfası ile basın yayın organlarında ilan edilir.
 O yıla ait Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvim ve Esasları Kılavuzunda ayrıntıları
ile verilir.
 Özel yetenek sınav komisyonunun teklifi ile Sınav Yürütme Kurulunca aday sayısının
çokluğuna göre sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
SINAVLARIN YAPILIŞI
Madde 14)
 Özel yetenek sınavları, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile o yıla
ait hazırlanan sınav kurallarına göre, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde giriş “Sınav
Komisyonu” tarafından yapılır. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar
kendilerine hatırlatılır.
 Sınavlar iki ya da daha fazla aşamalı olabilir.
 Adayların başarılı olabilmek için, yapılacak sınavların her aşamasından bölümler tarafından
belirtilen puanı almış olmaları gerekir.
SINAV MALZEMESİ
Madde 15) Sınav Yürütme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan
ve yanlarında getirmeleri gereken malzemeler sınav kılavuzunda belirtilir.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Madde 16) Özel Yetenek Sınavları her Ana sanat dalı için ayrı ya da bazı Ana sanat dalları için
birlikte yapılabilir.
 Özel Yetenek Sınavları bir ya da birden fazla aşama sınavından oluşabilir. Bir aşama sınavı,
bir ya da birden fazla oturumdan oluşabilir.
 Özel Yetenek Sınavları, “temel alan sınavı” ve “tamamlayıcı sınav” olmak üzere iki farklı
türde yapılabilir.
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Aşama Sınavı: Bir ya da birden fazla oturumdan oluşan, eleme ya da seçme amacı taşıyan, sayısı
ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenen sınav.
Oturum: Bir aşama sınavı içerisinde yer alan bölüm. Başladıktan sonra tamamlanıncaya kadar
(çalışma saatleri ile ilgili aralar dışında) kesintisiz sürer. Bir oturumun, temel alan sınavı ya da
yardımcı sınav türünde olmasını, içinde yer aldığı sınav aşamasının değerlendirilişini nasıl ve ne
oranda etkileyeceğini ilgili bölüm kurulu belirler.
Temel alan sınavı: Adayın başvurduğu bölümün gerektirdiği yetenekleri ve donanımı ölçmeyi ve
değerlendirmeyi amaçlayan, o bölüme özel uygulamalarla gerçekleştirilen sınav. Tek ya da birden
fazla oturumdan oluşabilir. Eleme ya da seçme niteliği taşır. Yapılış şekli ilgili bölüm kurulunca
belirlenir.
Tamamlayıcı sınav: Temel alan sınavını tamamlayan, test ya da mülakat ya da her iki şekilde
birden yapılabilen, yardımcı bir sınav türüdür. Eleme ya da seçme niteliği taşır. Yapılış şekli ilgili
bölüm kurulunca belirlenir.
Madde 17) Değerlendirme, bölümler tarafından her yıl belirlenen ve Senatoya sunulan “Ön Kayıt
ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvim ve Esasları Kılavuzu”nda düzenlenir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Madde 18)
 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi; ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan
esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (yerleştirme puanı), ilgili alanlar için en yüksekten en
düşük puana doğru sıralandıktan sonra, sınav kılavuzunda belirlenen en fazla kontenjan
kadarı asil, geri kalanlar ise yedek aday olarak ilan edilir.


Özel yetenek sınav sonuçları, Fakülte Dekanlığı tarafından panolarda, Fakülte ve Üniversite
web sayfasında duyurulur.

SINAVA İTİRAZLAR
Madde 19)


Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar sınav sonuçlarının
açıklandığı gün mesai bitimine kadar itiraz dilekçeleri ile Dekanlığa başvuruda
bulunabilirler.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Madde 20)


Özel yetenek sınav sonuçlarının Rektörlük onayını takiben Dekanlıkça ilan edilmesi ile
kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan kadar asil adayların, belirlenen tarihler
arasında kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen
adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre
yapılır.



Kesin kayıt için gerekli belgelerin yanında talep eden bölümler için, Fiziksel ve Ruhsal
problemi olmadığına dair, Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ve Üniversite Arş. Uyg.
Hastanelerinden alınacak Heyet Raporunu ekleyeceklerdir.
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Madde 21) Bu yönergede bulunmayan konular hakkında genel hükümler uygulanır.
Madde 22) Bu yönerge hükümleri Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı tarafından yürütülür.
Madde 23) Bu yönerge Ahi Evran Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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