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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ 

 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 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. Bunun dışındaki sınava ilişkin çıkabilecek sorunların çözümü Iğdır 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulunun görevlendirdiği Sınav Yürütme Komisyonu 

yetkisindedir. 

  Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi, Iğdır 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 

b) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu, 

d) Fakülte: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini, 

e) Dekan: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını, 

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim 

Kurulunu, 

 h) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel 

Yetenek Sınavları Yürütme Komisyonunu,  

ı) Giriş Sınavları Kılavuzu: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları 

Kılavuzunu, 

 i) YKS: Yüksek Öğretim Giriş Sınavını, 

 j) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, 

 k) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

 l) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını, 

 m) TYT: Temel Yeterlilik Sınavını, 

 n) AYT: Alan Yeterlilik Sınavını 

 o) YP: Yerleştirme Puanını 

ifade eder.  

 Aday kabul koşulları  
 MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.  

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

Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Kılavuzunda yer alır.  

 (3) Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına girmesi 

ve YGS puan türlerinin birinden en az Resim Bölümü için 150 (yüzelli) Geleneksel Türk El Sanatları 

Bölümü için 150 (yüzelli) puan alması gerekir.  

 (4) TYT veya AYT sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş 

sınavlarına katılmayı engellemez. 

 Giriş sınavları kılavuzu  
 MADDE 6 – (1) Her yıl Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanan Giriş Sınavları 

Kılavuzu Haziran ayında Fakülte Kurulunca görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;  

 a) Fakülte ve Bölümlerin tanıtımı,  

 b) Bölümlerin kontenjanları,  

 c) Önkayıt tarihleri ve koşulları, bölüm tercihi ile ilgili konular,  

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

 e) Resim ve Geleneksel Türk El sanatları Bölümleri ile ilgili sınavlara dair ek açıklamalar,  
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 f) Sınavda uygulanacak kurallar,  

 g) Sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili sınavlara ilişkin 

ayrıntılar,  

 h) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,  

 ı) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri  

yer alır. 

 Sınavların duyurulması  
 MADDE 7 – (1) Giriş sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Fakülte Kurulunca onaylanan 

Giriş Sınavları Kılavuzunda yer alır. Sınav tarihi önkayıt tarihinden en geç 15 gün öncesinde Fakülte ve 

Rektörlük tarafından duyurulur.  

 Aday önkayıtları  
 MADDE 8 – (1) Adayların önkayıtları, duyurulan tarihler içerisinde internet üzerinden 

(www.igdir.edu.tr) yapılır. Ön kayıt için gereken belgeler internet üzerinden duyurulur  

 (2) Aday, en fazla 2 (iki) bölümü seçer.  

 Sınava giriş belgesi  
 MADDE 9 – (1) Ön kaydını tamamlayan adaylar internet üzerinden “Sınav Giriş Belgesi” 

almak zorundadır.  

 (2) Fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve Sınava Giriş Belgesi olan 

adaylar sınava alınır. Bu belgelerden biri eksik olan adaylar sınava alınmaz. 

 Giriş sınavları yürütme komisyonu  
 MADDE 10 – (1) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Fakülte Yönetim Kurulu’nun gerekli 

gördüğü sayıda oluşturulur. 

 (2) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonunun görevleri:  

 a) Bu Yönerge hükümlerine uygun olarak giriş sınavlarını yürütmek,  

 b) Sınav gözetmen ve denetçilerini seçmek, görevlendirmek, 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 Yürütme Komisyonuna iletilen itirazları incelemek ve 

sonucu Dekanlığa bildirmek. 

 Giriş sınavları jürileri  
 MADDE 11 – (1) Fakülte Özel Yetenek Giriş Sınav jürileri her yılın Haziran ayı içinde Fakülte 

Kurulunun sanat ve tasarım alanlarındaki öğretim üyeleri arasından seçeceği biri jüri başkanı olmak 

üzere toplam 3 asil ve 1 yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. 

 Özel yetenek giriş sınavları  
 MADDE 12 – (1) Fakültenin tüm Bölümleri için yapılacak sınavlar tek aşamadan oluşur.  

 “Modelden Çizim” ve “İmgesel Tasarım” sınav şekli uygulanacaktır. 
  (2) Sınav jürisi, adayların uygulama sınavında yer alan görsel algılama, görsel bellek ve 

kurgulama yetilerini değerlendirir.  

 (3) Sınav tek oturumlu olup 5050=100 puan üzerinden değerlendirilir.  

 (4) Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden 50 puan olmayan adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaklardır.   

 (5) En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre bölüm kontenjanı kadar asil 

aday, asil aday kadar yedek aday belirlenir. 

 (5) Özel Yetenek Sınavı değerlendirme işlemini tamamlayan jüri; sınav kâğıtlarını, Giriş 

Sınavları Yürütme Komisyonuna tutanakla teslim eder.  

 (6) En az iki jüri üyesinin katılımı ile Giriş Sınavları Yürütme Komisyonunca adayların sınav 

evrakında kapalı olan isimleri açılır, puanlarına göre sınav sonuç listeleri hazırlanır.  

 Sınav sorularının hazırlanması ve sınavlar  
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 MADDE 13 – (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınav öncesi bir araya gelir, 

gereken hazırlığı yapar.  

 (2) Jürilerin toplantı mekânına görevliler dışında kimse giremez.  

 (3) Sınav Soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından sonra, Giriş Sınavları Yürütme 

Komisyonu Başkanlığı tarafından sınav salonlarına dağıtılmak üzere tutanakla teslim edilir.  

 (4) Sınav salonlarına gözetmenler ve Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu görevlilerinin dışında 

kimse bulunamayacaktır. 

 (5) Birinci Aşama Sınavı ve İkinci Aşama Sınavları, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde 

Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanlığınca yapılır.  

 (6) Sınav başlamadan önce, Sınav Sırasında Uygulanması Gereken Kurallar gözetmenler 

tarafından adaylara okunur.  

 (7) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, sınavın başlamasından sonraki ilk 15 

dakikasından sonra adaylar sınav salonuna alınmaz.  

 (8) Adaylar, sınav salonunu sınavın başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemezler.  

 (9) Sınav salonlarında sigara içilmez.  

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

benzeri elektronik aygıtlarla giremez, yiyecek ve içecek getiremez.  

 (11) 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 Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanına teslim edilir.  

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

sınav yapılmaz.  

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

cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya pasaport) karşılaştırarak yapılır.  
 (14) Sınavların yürütülüşü tutanakla belirlenir.  

 (15) Birinci Aşama Sınavı ve İkinci Aşama Sınavlarının jürileri Giriş Sınavları Yürütme 

Komisyonu Başkanlığınca belirtilen programa uygun olarak çalışır.  

 (16) Değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının ve çalışmalarının kimlik yerleri açılmadan 

sonuçlandırılır.  

 (17) Sınav sonuçları Iğdır Üniversitesinin internet sayfasından ilan edilir. 

 Yerleştirme puanı  
 MADDE 15 – (1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), birinci ve ikinci özel yetenek sınavları 

puanının toplamı olup 100 puan üzerinden hesaplanır.  

 (2) Adayların ÖYSP’sine; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve alan kodları ile 

uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara uygulanacak 

AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme 

Puanı (YP) elde edilir.  

 (3) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak seçtiği bölümlere 

yerleştirilir.  

 (4) Bir önceki yıl YKS’de TYT/AYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların AOBP’leri ile ilgili katsayılar, ÖSYS Başvuru 

Kılavuzundaki ilgili maddeye göre uygulanacaktır.  

 Kesin kayıt ve yedek süreci  
 MADDE 16 – (1) Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır.  

 (2) Adaylar sadece bir Bölüme kesin kayıt yaptırabilir.  

 (3) Asil kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.  

 (4) Yedek listedeki adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak 

seçtiği bölüme yerleştirilir.  

 (5) Kesin kayıtlarda YP’lerin eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.  

 (6) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.  

 (7) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.  

 (8) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.  

 Genel hükümler  
 MADDE 17 – (1) Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları ve 

kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi 
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yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal 

edilir. 

 (2) Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirtilen süre içerisinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına başvuruda 

bulunabilirler. Yanlışlık varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine 

işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. İncelemenin sonucu kesindir. 

 Yürürlük  
 MADDE 18 – (1) Bu Yönerge Iğdır Üniversitesi Senatosunca onayı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme  
 MADDE 19 – (1) Bu Yönergeyi Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 20 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile senato kararları uygulanır. 
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