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T.C.
yALovA üıivrnsirısi sANAT vE

TASARIM FAKÜL rEsi
özEı- rcrrNıK SıNAvı r öxEncesi

siniNci söLü\ü
Amaç, Kapsam, Dayanak r c Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE l- (l) Bu yönergenin amacı, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasanm Fakülıesi Özel Yetenek
Sınavıyla öğrenci aIınmasına ilişkin temel ilkeleri, görevlcri. usul ve esasları düzenlemekıir.

(2) Bu yönerge. Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınar,ıyla öğrenci
alınmasına ilişkin temel ilkeleri, görevleri. usul ve esasları kapsar.

Dıl ınık

MADDE 2- ( ll Bu yönerge. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun l4 üncü maddesine. Ögrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan özel yetenek sınavı ile seçme yöntemine ilişkin
düzenlemeye ve Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetrrıeliğine davanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- ( l ) Bu yönergede geçen;

a) Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek gerektiren programlara başvuran adaylara uygulanan
sınavları.

b) Sınav Görevlisi: Özel Yetenek Sınavında görer li akademik, idari, teknik ve diğer
;ıardımcı personeli-

c) Sınav Kılavuzu: Ozel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin hazırladığı ve fakültelerin.
yüksekokulların ilgili kurulları ve üniversite senatosu tarafından onaylanan kılavuzu,

d) Sınav Uygulama Komisyonu: Yönetim kurulu larallndan belirlenen ve Özel Yetenek
Sınavında görevli komisyonu,

e) Sınav Yürütme Komisyonu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakültelerin yönetim kurulu
tarafından belirlenen ve sürecin organize edilmesini sağ|ayan komisyonu ifade eder.

iriNci söLt ı,ı
Sınav Organizasvonu, Gerekti BeIgelcr. ()ıı Kaı,ıt r e Sınar a Giriş Belgesi

Sınavın duyurulmasr ve başvuru için getekli belgeler

MADDE 4_ ( 1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin öğenci kontenjanlan
(Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenmiş olan kontenjan). başvuru koşulları, sınav ve kayıt
tarihleri. ilgili birimin yönetim kurulu ve senato taıafından onaylanarak sınavdan en az on beş gün

önce üniversite ve bağlı o|duğu fakülte kuru|unun karaı,ı ve üniversite senatosu onayıy|a UqDrlflir._>
ve duyurulur. _,:,. 
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(2) Sınav başvurusu için gerekli belgeler ilgili birimin Sınıv Kılavuzunda beliıtilir.

Ön kayıt

MADDE S- ( | ) Sınav Kılavuzundaki koşulları sağlaı anlar Özel Yetenek Sınavı
yaptırabilirler.

(2) Ön kayıt. ilgili birimin Sınav Kılavuzunda belirtilen şckilde yapılır.

iciır ijn kavıt

(3) Sınav Kılavuzunun içeriğinde gerekli görüIen değişiklikler her yılın Mayıs ayında yeniden

düzenlenir ve Haziran ayında yayınlanır.

Sınava giriş belgesi

MADDE 6- (l) Sınav başvurulan Sınav Görevlisi/Cörc,vlileri tarafından kontrol edildikten sonra
onaylanır ve Sınav Giriş Belgesi oluşturulur.

(2) Aday. oluşturulmuş olan Sınav Giriş Belgesini bizzat almak ve sınav süresince yanında

bulundurmak zorundadır.

üçiıNcü BöLtlM
Sınav Komisyonu, Görev ve Sorumluluklar

Sınar, _vürütme komisyonu

MADDE 7- ( l ) Sınav Yürütme Komisyonu, dekan/dekan 1 ardımcısı. müdür/müdür yardımcısı. bölüm

başkanı veya anabilim dalı başkanının başkanlığında ve lıkülte kurulunun görev|endireceği en az üç

üyeden oluşur.

(2) Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon. sınavın
yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda karar verme yetkisine sahiptir. Sınav Kılavuzunda bulunan

konular hakkında karar alma. uygulama ve değerlendirme Sınav Yürütme Komisyonun yetkisindedir.

(3) Sınava ilişkin tüm denetleme işlemleri. rektörün {örevlendireceği bir rektör yardımcısı, bir
dekan/müdür ve bir profesör öğretim üyesi tarafından yüriitülür.

Sınav uygulama komis1-onu

MADDf, 8- (l) Sınav Kılavuzunda belirtilen esaslara göre oluşturulan Sınav Uygulama Komisyonu en
az üç kişiden oluşur. Üyeler ilgili alanın öğretim elemanlaı,ından belirlenir. Gerekli görüIdtiğü haIlerde,
diğer üniversitelerden üye talep edilir.

(2) Sınav Uygulama Komisyonu, sınav sürecinin planlanması, hazırlanması. uygulanması ve
değerlendirilmesinden sorumludur.
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(3) Sınav Uygu|ama Komisyonu. Sınav Yürütme Komisvonuna karşı sorumlu olup sınavın güvenli
bir şekiIde yürülülmesinde bu komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Sınavın uygulanması

MADDE 9- (l) Özel Yetenek Sınavı. ilgili birimin Sıı,ıav Kılavuzundaki esaslar çerçevesinde
uygulanır.

İtiraz ve başvuru süresi

MADDE 10- ( l) Aday. Sınav Kılavuzunda belirtilen koşullar dahilinde sonuç listelerinin ilanını
takip eden üç iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilir. Bu süreyi geçiren adavların başvurusu dikkate
aIınmaZ.

İliraz değerlendirme komisıonu

MADDE l1- ( l) İtiraz değerlendirme komisyonu. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülte yönetim
kurulu tarafından ilgili alandan belirlenen en az üç öğretim elemanından oluşur. Komisyon. itiraz
değerlendirme sonucunu yaz ılı olarak dekan|ığa iletir. Dekanlık değerlendirme sonucunu adaya yaziı
olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜ_U
Değerlendirme. Sonuçların İlanı r,, Kar ıı İşlemle ri

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

MADDE l2- (l) Yükseköğretim Kurumlar| Sınavının ilgili yıla ait kılavuzunda yavınlanan esaslar
çerçevesinde hesaplanan yerleştirme puantnın en r iiksek puandan en düşük puana doğru
sıralanmasıyla. kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve Sınav Kı|avuzunda belirtildiği sayıda
aday içeren yedek listesi oluşturulur. Söz konusu listejer Sınav Yürütme Komisyonunun onayını
takiben üniversitenin ve fakültenin resmi intemet sitesinde ilan edilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 13- (l) Aday, Sınav Kılavuzunda belirtilen ve ilan edilen sürede kazanmış olduğu programa
kesin kayıt yaptırır. Süresi içinde kesin kaylt yapttrma) an aday kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan
dolmaması durumunda ilan edilen yedek listeden kayda devam edilir. Bu aşamada ilan edilen yedek
listesinde yer alan aday. kayıt için tanınan sürede kavdını yaptırmazsa kesin kayıt hakkını kavbeder.

(2) Özel Yetenek Sınavı ve kayıt süresince. gerçeğe aykın beyanda bulunan. sınav kurallarına uymayan
herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz savılır. Bu aday
hakkında gerekliyasal işlemler başlatılır ve adayın kaydı 1,apılmış olsa bile silinir.

Uluslararası öğrenci adayları

MADDE 14- (l) Yalova Üniversitesi Özel Yetenek Sınavıyla, öğrenim görmek isteyen u|uslararası
öğrenci adaylarına yönelik kontenjanIar ve sınav tarihleri Sınav Kılavuzunda belirtilir.

(2) U|uslararası öğenci kabulü Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabu|üne ilişkin Yönerge
hükümlerine göre yapılır. ...- ,:;:,
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BEŞiNCİ BÖLt u
Çeşitli ve Son Hükiimler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15- ( l ) Bu yönergede hükmü bulunmayan halleı,de ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- ( 1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
gtrer.

Yürütme

MADDE t7- (1) Bıı r,önerge hüküııleri Rektör taraf'ındaır },iiltitüliir.
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