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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümünün özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ve özel yetenek sınavı 

başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların 

duyurulması ile ilgili hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1 Ekim 2017 tarih ve 30197 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) AOBP: Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,  

b) Bölüm: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü,  

c) Anabilim dalı /Program: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümündeki anabilim dalını veya programını, 

d) Dekan: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,  

e) Dekanlık: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını,  

f) Fakülte: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesini,  

g) Fakülte Kurulu: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulunu,  

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim 

Kurulunu, 

i) Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunu, 

j) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 

k) YKS: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını,  

l) TYT: Temel Yeterlilik Testini 

m) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,  

n) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

o) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,  

p) YP: Yerleştirme Puanını ifade eder.  

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Başvuru ve Sınavlar 

Kontenjanlar 

MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, her yıl Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenir. 

(2) Uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapacak öğrencilerin kontenjanı, ilgili anabilim 

dallarının önerisi doğrultusunda her yıl rektörlük tarafından belirlenen tarihe kadar Rektörlüğe 

iletilir ve senato kararı ile belirlenir.  

Aday kabul koşulları 

MADDE 6 – (1) Başvurular ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşullarına 

göre yapılır.  

(2) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, Fakülte Kurulunca onaylanan Aksaray Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Kılavuzunda yer alır. 

(3) Özel Yetenek Sınavı’na girecek adayların o yıl için geçerli olan Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına, Uluslararası öğrenci statüsünde 

başvuracak adayların “Aksaray Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt 

Kabul Yönergesi”nde belirlenen puana veya puan türlerine, engelli öğrencilerin ise 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen puana ve koşullara sahip olmaları gerekir. 

Başvuru Şartları 

MADDE 7 – (1) Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmeleri için, ilan edilen süre 

içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, Fakültenin 

resmi internet sitesinde Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi 

üzerinden yapılır. Engelli adaylar bizzat ya da bir yakını ile birlikte Fakülte öğrenci işlerine 

başvuru yapabilirler.  

Engelli adaylar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek mevzuat Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Engelli adayların, tam 

teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik 

derece ile gösteren raporlarını başvuru anında ibraz etmeleri gerekir.  

 (2) Ön kayıt için gereken belgeler internet üzerinden duyurulur. 

(3) Adayların önkayıtları, duyurulan tarihler içerisinde internet üzerinden yapılır. 

(4) Adaylar kontrol aşamasının ardından ilan edilen tarihten itibaren Özel Yetenek Sınavları 

Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden Sınav Giriş Belgesinin çıktısını alır.  

Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler  

MADDE 8 – (1) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının 

tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine 

girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.  

(2) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:  



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik 

belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Nüfus müdürlüklerinden alınmış geçici kimlik 

belgesi), Uluslararası öğrenci statüsünde başvuracak adaylar için ise pasaport, 

b) Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav 

Giriş Belgesi (Uluslararası öğrenci statüsünde başvuracak adayların sınava 

girebilmeleri için gerekli belge Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce Fakülteye 

bildirileceğinden Sınav Giriş Belgesi adaylardan istenmeyecektir),  

c) Fakültenin internet sayfasında ilan edilecek diğer belgeler, 

d) Bu belgelerden biri eksik olan aday sınava alınmaz. 

Sınav düzenleme kurulunun oluşturulması 

MADDE 9 - (1) Sınav Düzenleme Kurulu, Dekan veya görevlendireceği bir Dekan 

Yardımcısının başkanlığında ilgili anabilim dalında görevli en az bir öğretim elemanı ile bölüm 

başkanı veya anabilim dalı başkanından oluşur. Ayrıca Dekan gerekli olduğunda başka öğretim 

elemanlarına ve/veya memurlara görev verebilir.  

(2) Giriş Sınavları Düzenleme Kurulunun görevleri:  

a) Bu Yönerge hükümlerine uygun olarak giriş sınavlarını yürütmek,  

b) Sınav gözetmen ve denetçilerini belirlemek, sınav uygulama kurallarını kendilerine 

bildirmek,  

c) Sınava girilecek salonları ve jürilerin çalışma mekânlarını belirlemek ve hazırlamak,  

d) Sınav jürilerinin isteklerine göre sınavda kullanılacak model ve malzemeyi sağlamak, 

sınav soruları ile birlikte salonlara dağıtmak,  

e) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınavın sonuçlandırılmasına kadar tüm 

işlerin düzenli yapılmasını sağlamak,  

f) Sınav sonuçlarını jürilerden teslim alıp, kesin sonuçların hazırlanmasını ve bu 

sonuçların Dekanlığa iletilmesini sağlamak,  

g) Sınava ilişkin tüm evrakları veya yaptığı çalışmalara ilişkin bir raporu Dekanlığa 

sunmak,  

h) Dekanlık tarafından Giriş Sınavları Düzenleme Kuruluna iletilen itirazları incelemek 

ve sonucu Dekanlığa bildirmek. 

Sınav komisyonunun (Jürinin) oluşturulması 

MADDE 10 – (1) Eleme ve seçme sınav komisyonlarında görevlendirilecek üyeler Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümünün ilgili anabilim dalındaki öğretim elemanları arasından Bölüm 

başkanının teklifi ve Dekan’ın onayı ile seçilir.  

(2) Sınav komisyonunun (Jürinin) görevleri: 

a) YKS Kılavuzunun “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci 

Alımı Esasları”nda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan Özel yetenek Giriş Sınav 

Kılavuzuna uygun olarak sınavları hazırlar, yapar ve sonuçlandırır. 

Sınavların duyurulması  

MADDE 11 – (1) Giriş sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Senato tarafından 

onaylanan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda 



yer alır. Sınav tarihi önkayıt tarihinden en geç 15 gün öncesinde Aksaray Üniversitesi/Eğitim 

Fakültesi resmi internet sayfasından duyurulur.  

(2) Uluslararası öğrenci statüsündeki adayların özel yetenek sınavları, Aksaray Üniversitesi Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğünce belirlenecek tarihlere uygun olarak yapılır. 

Sınav sorularının hazırlanması ve sınavlar 

MADDE 12 – (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınav öncesi bir araya gelir, 

gereken hazırlığı yapar.  

(2) Jürilerin toplantı mekânına görevliler dışında kimse giremez.  

(3) Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı sınav soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından 

sonra, Jüri tarafından sınav görevlilerine tutanakla teslim edilir.  

(4) Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavları, önceden ilan edilmiş gün, 

saat ve yerde yapılır.  

(5) Sınav başlamadan önce, sınav sırasında uyulması gereken kurallar görevliler tarafından 

adaylara okunur.  

(6) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz,  

(7) Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve 

benzeri elektronik aygıtlarla giremez.  

(8) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav 

disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye yeltenenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu 

durum gözetmen tarafından tutanağa işlenir ve Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.  

(9) Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni 

sınav yapılmaz.  

(10) Sınavlarda yoklamalar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı 

veya pasaport) karşılaştırarak yapılır.  

(11) Sınavların yürütülmesi tutanakla belirlenir. Gerekli durumlarda sınavlar kamera ile kayıt 

altına alınır. 

(12) Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavlarının jürileri Giriş Sınavları 

Düzenleme Kurulunca Başkanlığınca belirtilen programa uygun olarak çalışır.  

(13) Sınav sonuçları Aksaray Üniversitesinin internet sayfasından ilan edilir.  

Değerlendirme ve sonuçların ilanı 

 MADDE 13 – (1) Sınavların sonunda yerleştirme puanları, jüri puanlarının Özel Yetenek 

Sınavı Puanı formülüne dahil edilmesiyle ÖSYS kılavuzunda yer alan esaslara göre hesaplanır. 

(2) Değerlendirmenin nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılar Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilir. 

(3) Sonuçlar Aksaray Üniversitesi/Eğitim Fakültesi resmi internet sayfasından duyurulur.  

 



Kesin kayıt ve yedek süreci  

MADDE 14 – (1) Asil ve yedek listeler Aksaray Üniversitesi/Eğitim Fakültesi resmi internet 

sayfasında ilan edilir. 

(2) Kesin kayıtlar kılavuzda belirlenen süreler içinde yapılır.  

(3) Asil kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar Aksaray Üniversitesi/Eğitim 

Fakültesi resmi internet sayfasında ilan edilir. 

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.  

(5) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.  

(6) Boş kalan kontenjan sayıları ilan edildikten sonra kayıt sildirenlerin yerine ayrıca boş 

kontenjan belirlenmez ve bu öğrencilerin yerine kayıt yapılamaz.  

Özel yetenek sınavı kılavuzu 

MADDE 15 – (1) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümündeki Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Programlarına kabul edilecek öğrenciler için 

yapılacak sınavlar bu yönergeye uygun olarak hazırlanan ve her yıl ilan edilecek olan “Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”nda belirtilen takvim 

ve esaslara göre yürütülür. 

(2) Her yıl Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından hazırlanan Özel Yetenek 

Sınavı Kılavuzu Haziran ayında Senato tarafından görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;  

a) Anabilim Dallarının kontenjanları,  

b) Önkayıt tarihleri ve koşulları,  

c) Sınav tarihleri, sınav şekilleri, sınav için gerekli malzeme ve sınava ilişkin diğer bilgiler,  

d) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ile ilgili sınavlara dair 

ek açıklamalar, 

e) Sınavda uygulanacak kurallar,  

f) Yabancı uyruklu adaylara ilişkin açıklamalar,  

g) Engelli öğrencilere ilişkin açıklamalar, 

h) Sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili açıklamalar, 

i) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,  

j) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri yer alır. 

(3) Kılavuzda belirtilen sınav takvimi her sene güncellenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Genel hükümler  

MADDE 16 – (1) Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel 

Yetenek Sınavları ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem 

veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların 

kayıtları yapılmış ise, iptal edilir.  



Hüküm bulunmayan maddeler 

MADDE- 17 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge  

MADDE 18 – (1) 08/08/2018 tarihli ve 18/04-05 sayılı Senato kararı ile yayımlanan Aksaray 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi ve 25/07/2018 tarihli ve 17/03-04 sayılı Senato kararı ile 

yayımlanan Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük  

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge Aksaray Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 20 – (1) Bu Yönergeyi Aksaray Üniversitesi Rektörü adına Aksaray Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür. 


