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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç / Kapsam 

MADDE 1- (1) Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları; Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili işlemleri ve esasları kapsar.  Sınav komisyonlarının, sınav 

jürilerinin oluşturulması, görevleri, çalışma usul ve esasları ile ön kayıt işlemleri, sınavların 

yürütülmesi, sınavların değerlendirilmesi ve kayıt işlemleri “Özel Yetenek Sınavı Uygulama 

Esasları”na göre yürütülür. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları, 

21.04.2017 tarihli, 2017/4/20-f sayılı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları 

Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esaslarında geçen,  

AKÜ/Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, 

GSF: Güzel Sanatlar Fakültesini, 

Özel Yetenek Sınavı: Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yetenekli öğrencilerin seçimi için yapılan 

Birinci Aşama Sınavı ve İkinci Aşama Alan Sınavlarını, 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı, 

ÖYS: Özel Yetenek Sınavı’nı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı’nı,  

YP: Yükseköğretim Kurumları (YKS) Kılavuzunda belirtilen esaslara göre her aday için hesaplanan 

yerleştirme puanını, ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınav Komisyonları ve Görevleri 

 

Sınav Yürütme Komisyonu 

MADDE 4- (1) AKÜ GSF ÖYS Sınav Yürütme Komisyonu ile ilgili tüm işlemler, AKÜ Özel Yetenek 

Sınavları Yönergesi’nin 8. maddesinin 1. fıkrasında çerçevesinde oluşturulur. Sınav Yürütme 

Komisyonu, ilgili Yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen görevleri yürütür. 

 

Sınav Jürisi 

MADDE 5- (1) ÖYS Jürisi, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin 9. maddesinin 1. ve 2. 

fıkrasında geçen ilkeler çerçevesinde oluşturulur ve ilgili Yönergenin 9. maddesinin 3. fıkrasında 

belirtilen görevleri yürütür. 

 



(2) Sınav Jürisi ayrıca aşağıda geçen yükümlülükleri yerine getirirler. 

a) Sınav jürileri önceden belirlenen saatte sınav salonlarını dolaşarak sınavı başlatır. Sınav Jürisi 

sınav başladıktan sonraki süreçte sınav salonlarına giremez. 

b) Sınav Jürisi sınav kâğıtlarını kişisel bilgi bölümleri kapalı olarak ve akademik kurulunca 

belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirir. Jüri üyelerinin 100 tam not 

üzerinden vermiş olduğu başarı notları ve ortalaması sınav kâğıtları üzerine yazılarak, tüm jüri 

üyeleri tarafından paraflanır ve mühürlenir. Sınav Jürisi paraflanan sınav kâğıtlarının kişisel 

bilgi bölümlerini açarak sınav sonuç listelerini oluşturur.  

c) Her aday için hazırlanan ve her bir değerlendirme kriterine verilen puanın gösterildiği jüri 

raporları ile sınav sonuç listelerini onaylayarak Sınav Yürütme Komisyonuna tutanakla teslim 

eder. 

 

Salon Görevlileri (Salon Başkanları ve Gözetmenler) 

MADDE 6- (1) ÖYS’de görev alacak Salon Başkanları ve Gözetmenler, AKÜ Özel Yetenek Sınavları 

Yönergesi’nin 10. maddesinin 1. fıkrasında geçen ilkeler çerçevesinde oluşturulur ve ilgili Yönergenin 

10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen görevleri yürütür. 

(2) Salon Başkanları ve Gözetmenler ayrıca aşağıda geçen yükümlülükleri yerine getirirler. 

a) Adayların GSF ÖYS Kılavuzunda belirtilen malzemeler dışında, cep telefonu vb. iletişim 

araçları, fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kayıt cihazları ile diz üstü bilgisayar gibi özel 

elektronik donanımlı araçlarla sınavlara girmesini engeller. 

b) Sınav süresince salon görevlileri dışında yabancıların bulunmasına engel olur. 

c) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan geç gelenler sınava alınmaz, adaylar sınav salonlarını ilk 30 

dakika içinde terk edemezler. Geç gelenlere ek süre verilmez. Sınava 30 dakikadan geç gelen 

adayların mazereti ne olursa olsun sınava alınmaz. 

d) Salon başkanı sınav süresi sonunda sınavın bittiğini ilan eder. Kâğıtların şemada gösterildiği 

şekilde katlanıp bantlanmasını sağlar ve imza karşılığı teslim alır. (Sınav Kâğıtları; Adayların 

sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarına kimlik belirtmek için ayrılan köşeye ad, soyad ve 

aday numaralarını yazmalarını sağlar. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalmalıdır. Sınav 

bitiminde, ad, soyad ve aday numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday 

tarafından kapattırılarak-yapıştırılarak ve mühürlenerek teslim alınır.) 

e) Tüm sınav evrakını toplar, teslim alınan sınav kâğıdı sayısı ile yoklama listesindeki imza 

sayısını kontrol ederek, sınav tutanağı üste gelecek şekilde sınav çantalarına yerleştirir ve Sınav 

Yürütme Alt Komisyonuna sınav evrak teslim tutanağını imzalayarak teslim eder. 

f) Salon başkanı sınav süresince zorunlu olmadıkça salonu terk etmemelidir. 

g) Sınav süresince çok zorunlu hallerde adayları gözetmen nezaretinde dışarıya çıkarabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ön Kayıt İşlemleri, Özel Yetenek Sınavı, Sonuçların İlanı, Kesin Kayıtlar 

 

Sınavın Duyurulması 

MADDE 7- (1) ÖYS, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Sınavların Duyurulması” başlıklı 

5. maddesinde geçen ilkeler çerçevesinde AKÜ GSF Dekanlığı tarafından ilan edilir. 

(2) İlan edilen sınav kılavuzunda: Lisans programlarına özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin 

öğretim programları, program kontenjanları, aday olmak için gerekli koşullar, ön kayıt ve sınav 

tarihleri, sınav türleri ve değerlendirme kriterleri, sınava girmek için gerekli belgeler ve malzemeler, 

kesin kayıt tarihleri ve kesin kayıtlarda istenilen belgelerle ilgili bilgiler yer alır. 



 

 

Ön Kayıt Esasları ve İstenilen Belgeler  

MADDE 8- (1) Aday ön kayıtları, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Ön Kayıt İşlemleri" 

başlıklı 6. maddesinde geçen esaslar çerçevesinde yapılır.  

(2) Ön Kayıt Koşulları: ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, YKS Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir. Bu koşullar ve bu koşullara ek koşullar, 

“AKÜ GSF Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu”nda yer alır. 

 

Özel Yetenek Sınavı  

MADDE 9- (1) ÖYS, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Sınavların Uygulanışı” başlıklı 11. 

maddesinde geçen esaslar çerçevesinde yürütülür.  

(2) AKÜ GSF Özel Yetenek Sınavları, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nde geçmeyen 

aşağıdaki ilkeleri kapsar. 

a) Özel Yetenek Sınavı 2 aşamalıdır. “Birinci Aşama Sınavı” alınacak öğrencilerin genel yetenek 

düzeylerini saptamak amacıyla yapılmaktadır. “İkinci Aşama Alan Sınavı” her bölümün alan 

sınavı olup Algıya Dayalı Resim / Kompozisyon Sınavı olarak yapılmaktadır. 

b) Adayların her sınav aşaması için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken 

belge ve malzemeler “AKÜ GSF Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu” ile duyurulur.  

c) Özel Yetenek Sınavı Giriş ve Kimlik Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi 

bulunmayan adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmaz.  

d) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan geç gelenler sınava alınmaz, adaylar sınav salonlarını 

ilk 30 dakika içinde terk edemezler. Geç gelenlere ek süre verilmez. Sınav başladıktan 30. dakika 

sonrasında gelenler ya da sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar sınav hakkını 

kaybederler. Mazeretleri ne olursa olsun yeni sınav yapılmaz.  

e) Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Zorunlu durumlarda sınavın 

başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu tarafından geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman 

sınav süresine eklenir. Sınav Yürütme Komisyonu isterse sınav şeklini, saatini ve yerini 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

f) Sınavlarda yalnızca AKÜ GSF’nin özel sınav kâğıtları kullanılır.  

g) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınavı: AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Sınavların 

Uygulanışı” başlıklı 11. maddesinin 6. fıkrasında geçen esaslar ve AKÜ Uluslararası Öğrenci 

Kabul Yönergesi çerçevesinde yürütülür. 

 

Değerlendirme Kriterleri  

MADDE 10 (1) Her sınav öncesi akademik kurulunca belirlenen kriterler olup, tutanak altına alınarak 

diğer sınav evraklarıyla birlikte jüri tarafından fakülte dekanlığına teslim edilir.  

 

Sınavların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı  

MADDE 11- (1) Sınav sonuçlarının ilanı, AKÜ Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Sınav 

Sonuçlarının İlanı” başlıklı 13. maddesinde geçen esaslar çerçevesinde yürütülür.  

(2) ÖYS sonuçları, ÖYSP ve YP olmak üzere Dekanlık tarafından ilan edilir.  

a) ÖYSP: “Birinci Aşama Sınavı”, “İkinci Aşama Alan Sınavı” notlarının yüzde oranlarına göre 

ortalamasını içerir. ÖYSP; “Birinci Aşama Sınavı”nın yüzde 40’ı, “İkinci Aşama Alan 

Sınavı”nın yüzde 60’ı alınarak hesaplanır. ÖYSP’si 49 (kırk dokuz) ve altında olanlar başarısız 

sayılır ve YP sıralamasına giremez. 



 

b) YP: 2021 YKS Kılavuzunda geçen ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanır. Sıralaması 

belirlenmiş asıl ve yedek aday listeleri öğretim birimi yöneticisi tarafından onaylanarak 

öğretim biriminin internet sayfasından ilan edilir. 

 

Sınavlara İtiraz 

MADDE 12- (1) ÖYS’ye yönelik itirazlar ve itirazların karara bağlanması, AKÜ Özel Yetenek 

Sınavları Yönergesi’nin “Sınavlara İtiraz” başlıklı 14. maddesinde geçen esaslar çerçevesinde 

yürütülür. 

 

Kesin Kayıtlar ve Kesin Kayıtlarda İstenen Belgeler 

MADDE 13- (1) ÖYS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanmış adayların kesin kayıtları, AKÜ Özel 

Yetenek Sınavları Yönergesi’nin “Kesin Kayıtlar ve İstenen Belgeler” başlıklı 15. maddesinde geçen 

esaslara göre yürütülür. 

(2) Yedek listede yer alan adaylar, Bölüm kontenjanlarında boş kontenjan kalması halinde boş 

kontenjanlara kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  

a) Asıl listeden kaydını yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjan sayısı ve Yedek 

listeden kayıt hakkı kazanan adaylar listesi (YP sırasına göre) Fakülte internet sayfasından 

(https://gsf.aku.edu.tr/) ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan ve isimleri ilan edilen adaylar 

ilan edilen süre sonuna kadar kayıtlarını yaptırmazlarsa haklarını kaybetmiş sayılırlar. Yedek 

kayıt işlemlerinin bitiminde kayıt yaptırmama veya kayıt sildirmeden dolayı kontenjan açığı 

olması durumunda, kayıt hakkı kazanan adaylar listesi (YP sırasına göre) yeniden ilan 

edilebilir. Süre sonunda hala boş kalan kontenjan olursa belirtilen tarih ve saatte kayıt 

yaptırmak isteyen tüm adayların hazır bulunmaları istenir. Hazır bulunan adaylar arasından 

(asıl listede olup kayıt yaptıramayanlar ve tüm yedek liste adayları) puan sıralamasına göre 

kayıt alınır ve sonuçlar aynı gün mesai saati bitimine kadar ilan edilir. 

b) Sıralı sonuçların ilanına göre, belirlenen bölüm kontenjanlarından daha az sayıda adayın sınavı 

kazanması durumunda yedek liste açılmaz.  

c) Belirtilen süre içinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt haklarını yitirirler ve hiçbir şekilde 

kayıt hakkı talep edemezler.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Genel Hükümler  

MADDE 14- (1) Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları, 21.04.2017 tarihli, 2017/4/20-f sayılı AKÜ 

Özel Yetenek Sınavları Yönergesi’nde ilan edilen ilgili hükümleri kapsar.  

(2) Özel yetenek sınavı ile ilgili tüm işlemler, AKÜ GSF Dekanlığı tarafından yürütülür. 

https://gsf.aku.edu.tr/

