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T.C. 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsar. 

 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ve 2018 Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile Seçme 

Yöntemine ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Kurullar: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan ilgili birimlerdeki kurulları, 

b) Birimler: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülteleri ve yüksekokulları, 

c) Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek gerektiren programlara başvuran adaylara 

uygulanan sınavları, 

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu, 

e) Sınav Kılavuzu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin hazırladığı ve 

fakültelerin, yüksekokulların ilgili kurulları ve üniversite senatosu tarafından 

onaylanan kılavuzu, 

f) Sınav Komisyonu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakültelerin, yüksekokulların 

yönetim kurulları tarafından belirlenen Özel Yetenek Sınavlarının çizim, performans 

ve mülakat vb. gibi sınav türlerini değerlendirmek ve puanlarını tespit etmek için 

görevlendirilen komisyonu; 

g) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini ifade eder. 

 

Genel İlkeler 

Madde 4- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin; öğrenci kontenjanları, 

başvuru koşulları, ilgili birimin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve 

Üniversite Senatosu onayıyla belirlenir ve yayın organları aracılığı ile Üniversite’de asılacak 

ilanlarla ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi resmi web sitesinde duyurulur. 

  

Özel Yetenek Sınav Komisyonu 

Madde 5- (1) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan 

bölüm/programın bağlı olduğu Dekan/Müdür'ün öneresi ile Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen en az 3 öğretim elemanından oluşur. 

(2) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç, gereç ve modeller sınav komisyonu 

tarafından hazırlanır. 
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(3) Adayların Özel Yetenek Sınavına girecekleri salonların ve stüdyoların belirlenmesi 

ve düzenlenmesi Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından yapılır. 

(4) Özel Yetenek Sınav gözetmen sayısı, seçimi ve görevlendirilmesi için ilgili 

Dekanlık/Müdürlüğe teklifte bulunur. 

(5) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavların yönergede belirtilen usul ve esaslara 

göre güvenli bir şekilde yapılmasından ve sınav evraklarının değerlendirilmesinden 

sorumludur. 

 

Özel Yetenek Sınavının Yapılması 

Madde 6- (1) İlgili yılın YÖK (YKS) kılavuzunda belirtilen 6. Madde’de yer alan 

“Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” başlığı dikkate alınarak değerlendirme 

yapılacaktır.  

(2) Bir eğitim öğretim döneminde kaç defa özel yetenek sınavı yapılacağına ve sınav 

tarihlerine üniversite rektörlüğü karar verir. 

(3) Sınav komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır ve Yerleştirme Puanı (YP) için 

değerlendirmeye alınmaz.  

(4) Sahne Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi ve ilgili 

bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir ve aşağıda belirtilen aşamalardan 

oluşur.  

 

1. Aşama: 

1.1. Adaylardan Dünya ve Türk Tiyatrosu literatürünün seçkin eserlerden belirlediği bir 

adet trajedi ve bir adet komedi olmak üzere iki tirat sunmaları istenir. 

1.2. Adaylardan Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserlerinden kendilerinin 

belirleyeceği bir şiir sunmaları istenir.   

2. Aşama: 

2.1. Adaylar Genel Kültür seviyelerinin ölçüldüğü çoktan seçmeli olarak düzenlenen 

sınava girerler. 

2.2. Adaylardan ritim ve duyuş yeteneğinin komisyon tarafından doğru 

değerlendirebilmesi için bir adet şarkı seslendirmeleri istenir. 

2.3. Adaylar tek ses, iki ses, ritim tekrarı ve melodi tekrarından oluşan duyuş sınavına 

girerler.  

2.4.  Adaylara ilgili bölüm tarafından belirtilen sınav merkezine sınav performansını 

olumsuz yönde etkilemeyecek rahat kıyafet ve ayakkabı ile gelmeleri önerilir. 

 

(5) Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi ve ilgili 

bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir ve aşağıda belirtilen süreçlerden 

oluşur. Grafik Tasarımı Bölümü aday öğrencilerine desen sınavı uygulamaktadır. 

Adaylardan, sınav esnasında bildirilecek bir konu üzerine 35x50 cm ölçülerinde olan bir 

kağıda çizim yapmaları beklenir. Sınavda adayların temel tasarım,  kompozisyon, perspektif, 

ışık ve gölge, zamanı verimli kullanabilme yetenekleri ölçülür.  

(6) Sınavlar Üniversite tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Adaylar 

başlama saatinden 15 dakika önce yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ile birlikte 
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belirlenen sınav salonlarında yerlerini alırlar. Sınav biçimine göre adaylar sınav salonuna 

teker teker veya gruplar halinde alınabilirler. Sorulara ilişkin açıklamalar jüri üyeleri 

tarafından yapılır.  

(7) Başvuru Şartları: 

a) Özel Yetenek Sınavı Başvurularında TYT Baraj Puan Şartı aranmaz.  

b) Özel Yetenek Sınavları ücretsizdir.  

c) Sınava katılmak isteyen adaylar ön kayıt yaptırmalıdır.  

 

(8) Gerekli Belgeler: 

a) TYT Sonuç Belgesi 

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

c) Lise Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 

İtiraz Yöntemi ve Başvuru Süresi 

Madde 7-(1) Aday, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu'nda belirtilen koşullara göre sonuç 

listelerinin ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav Komisyonuna itiraz edebilir. Özel 

Yetenek Sınav Komisyonu'nun vereceği karar kesindir. 

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi ve Kayıt İşlemleri 

Madde 8-(1) Sınav Değerlendirme Komisyonu, Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme 

Puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. 

(2) Öğrenci adaylarının yerleştirilmeleri, ilgili yıla ait Yükseköğretim Kurumları 

(YKS) Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” dikkate alınarak 

gerçekleştirilir. Sonuçların değerlendirilmesinde, sınav birden çok aşamayı içeriyorsa, her 

aşamanın katkı oranları Sınav Yürütme Komisyonu tarafından ÖSYM kurallarına aykırı 

olmamak üzere belirlenir. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek 

Sınav Puanı yüksek olana; bu puan eşitse orta öğretim başarı puanı yüksek olana kayıt hakkı 

verilir. 

(3) Başarılı aday, sınavın ilan edildiği günden sonraki 7 iş günü içinde kazanmış 

olduğu bölüme/programa ön kayıt veya kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kayıt 

yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Bu süre ek kontenjan sınavları için 3 iş günüdür. 

(4) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin ilgili programlarına/bölümlerine 

başvurularda, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir yanıltıcı eylem veya işlemi 

tespit edilen adayın başvurusu reddedilir. Bu adayın kaydı yapılmış olsa bile silinir. 

(5) Sınavlara girmeyen veya giremeyen adaylar sınav haklarını kaybederler. Ana 

kontenjan sınavına giremeyen adaylar, kontenjan doluluğu sağlanmadığı takdirde açılacak 

olan ek kontenjan özel yetenek sınavına girebilir. 

  

Yabancı Uyruklu Adaylar 

Madde 9-(1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimin ilgili 

programlarına/bölümlerine yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. “İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Yönergesi” dikkate alınır. 

(2) Yabancı uyruklu adayların sınavları için ayrı bir tarih de belirlenebilir. Yabancı uyruklu 

adaylar kendi içlerinde değerlendirilir. 
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Engelli Adaylar 

Madde 10-(1) Engelli adaylar için her bölüm için ayrılan kontenjana ek olarak Yüksek 

Öğretim Kurulunun belirlediği kadar ek kontenjan ayrılır. 

(2) Engelli adayların özel yetenek sınavları normal sınavlardan ayrı tarih, salonda ve 

farklı bir yöntemle yapılabilir. YÖK’ün bu konudaki yönergesi dikkate alınır. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; uygulamanın nasıl 

yapılacağına ilgili mevzuatta bulunan hükümler çerçevesinde sınav komisyonu tarafından 

karar verilir. 

 

Yürürlük ve Yürütme 

 Madde 12-(1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

16.08.2018 2018/08 

24.06.2022 2022/12 

26.08.2022 2022/14 

 


