BÜLENT ECEVĐT ÜNĐVERSĐTESĐ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESĐ
AMAÇ ve KAPSAM
** Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lisans
programları için adayların ön kayıt ve özel yetenek sınavlarının yürütülmesine ilişkin usul, esas ve
yöntemleri saptamaktır.
(2) Bu Yönerge; Sınav Yürütme Komitesinin ve sınav jürilerinin oluşturulması, özel yetenek
sınavlarının ilanı, sınav başvuru koşulları, adaylardan istenecek belgeler, sınavların uygulanması,
değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması ile ilgili tüm işlemleri, usul, esas ve
yöntemleri kapsar. Yönerge, her eğitim- öğretim yılında güncellenir ve gerekli görülen değişiklikler
yapılır.
SINAV YÜRÜTME KOMĐTESĐ
Madde 2- (1) Sınav Yürütme Komitesi, Dekan veya görevlendireceği bir öğretim üyesinin
başkanlığında, ilgili bölümlerin öğretim elemanları arasından Dekanlıkça seçilen en az 3 üyeden
oluşur. Komitenin sekreterya işleri Fakülte Sekreterliğince yürütülür. Gerektiğinde, Dekanlık
tarafından Rektörlük oluru alınarak Komitede başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev
verilebilir.
(2) Sınav Yürütme Komitesi;
a- Sınav takvimi ve sınavla ilgili basın duyurusunun hazırlanması,
b- Sınav yerlerinin seçilmesi ve düzenlenmesi,
c- Sınav salon sorumlularının seçilmesi ve görevlendirilmesi,
ç- Sınav salonlarının sınava hazır hale getirilmesi,
d- Canlı model ile, sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması,
e- Sınavların kurallara uygun, düzenli, güvenli olarak yapılması ve sonuçlandırılması,
f- Özel yetenek sınav sonuçları ile, değerlendirmeye alınacak diğer sınav sonuçlarının birlikte
hesaplanması, asil ve yedek listelerin düzenlenmesi, ilan edilmesi ile, sınavla ilgili tüm işlerde
yetkili ve sorumludur.
SINAV JÜRĐLERĐ
** Madde 3- (1) Sınav Jürileri her bölüm için en az 3 (üç) asil, 2 (iki) yedek üye olmak üzere ilgili
bölümlerin öğretim elemanlarından oluşur ve iki aşamalı özel yetenek sınavlarını yapar. Sınav jürisi
Dekanın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilir. Jüri üyeleri sınav sırasında, sınavın
yöntemini ve biçimini belirlemek amacıyla sınav salonlarına girer ve sınav hakkında gerekli bulduğu
açıklamaları öğrenci adaylarına duyurur. Sınav jürisi; sınavın süresi, sınav soruları ve sınav uygulama
biçimini belirlemede tam yetkilidir. Sınav tamamlandıktan sonra kendisine teslim edilen sınav
kağıtlarını (kimlik kısımları kapalı olarak) değerlendirir; değerlendirdiği kağıtları (kimlik kısımları
kapalı olarak) Sınav Yürütme Komitesi'ne teslim eder ve kağıtların açılması işlemine katılır.
ALINACAK ÖĞRENCĐ SAYILARI VE SINAVIN DUYURULMASI
** Madde 4- (1) Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programına özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci
sayıları, ilgili bölüm kurullarının görüşleri alınarak Fakülte Kurulunun önerisi ve Bülent Ecevit
Üniversitesi Senatosu’nun onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.
Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların bölüm kontenjanları, aday olmak için gerekli koşullar,
başvuru ve sınav tarihleri, sınav yeri ve saatleri vb. konular her yıl güncellenecek olan “Özel Yetenek
Sınavları Kılavuzu”nda belirtilerek, yayın organları ve Üniversitenin web sayfasında Rektörlükçe
yayınlanarak duyurulur.

SINAV TARĐHĐ
* Madde 5. (1) “Özel Yetenek Sınavı her yıl Ağustos ayı içinde yapılır. Kesin sınav tarihi 4 üncü
maddede belirtilen şekilde adaylara duyurulur.”
Aday Başvuru ve Kabul Koşulları
** Madde 6- (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına;
a- ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda, alan içinden gelen ve alan
dışından gelen adaylardan, YGS sınavlarının herhangi birinden o yıl için öngörülen gerekli taban
puanı almış ve herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını
yaptırmamış olanlar başvurabilir. Taban puan bölümün önerisi Fakülte Yönetim Kurulunun
teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Başvuru puanları her yıl, adaylara verilecek olan “Özel
Yetenek Sınav Kılavuzu”nda o yıl için öngörüldüğü şekilde ilan edilir.
b- Özel Yetenek Sınavı’na katılabilmek için adayın; ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini
tamamlamış olması zorunludur. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırır. Ancak zorunlu
durumlarda bir yakını tarafından vekâletname aracılığıyla ön kayıt yaptırabilir. Aracı ile yaptırılan
kayıtlarda Fakülte sorumluluk yüklenmez. Ön kayıt için postayla yapılan müracaatlar kabul
edilmez.
(2) Ön kayıt sırasında adaylara sınavla ilgili açıklayıcı bilgi içeren o yılın Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu verilir.
ÖN KAYIT ĐÇĐN GEREKLĐ BELGELER
** Madde 7- (1) Aday kayıtları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Ön kayıt
için adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir:
a- Başvuru dilekçesi ve Tercih Formu, (Tercih Formu Güzel Sanatlar Fakültesinden temin
edilecektir.)
b- Özel Yetenek Sınavı’nın yapıldığı yılın ÖSS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve fotokopisi,
c- Son mezun olunan kurumdan alınan diplomanın aslı ya da mezuniyet
belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç- Son altı ayda çekilmiş, 4,5X6,0 cm ebadında, aday öğrenciyi açık bir
şekilde tanıtan (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun) üç adet vesikalık fotoğraf,
**

d- TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini gösteren yazılı beyan.

e- Özel Yetenek Sınavı ücretleri her yıl ilanda ve “Özel Yetenek Sınavı Giriş Kılavuzu”nda
belirtilen miktarda Üniversitenin ilgili hesabına (verilen banka şubesi) yatırıldığını gösteren banka
dekontu.
(2)Yukarıdaki belgelerin fotokopileri onaylandıktan sonra asılları adaylara iade edilir.
(3) Adayların başvuru belgelerinde gerçeği yansıtmayan bir durum görüldüğünde, aday sınavı
kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.
SINAV GĐRĐŞ BELGESĐ
Madde 8- (1) Ön kaydını yaptırmış adaylara, Yetenek Sınavı Yürütme Komitesi tarafından
mühürlenerek onaylanmış Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi verilir.
SINAV DÜZENĐ VE GÖREVLĐLER
Madde 9- (1) Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav
boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir.

(2) Salon Başkanları ve Gözetmenler: Bölüm Başkanlığının önerisi ve Dekanın uygun görüşüyle
Fakültenin öğretim elemanlarından veya Rektörlük oluruyla diğer fakültelerden yeteri kadar öğretim
elemanı alınarak belirlenir. Görevleri sınav kılavuzunda belirtilir. Sınavın kurallara uygun biçimde
yapılabilmesi için kendilerine, sınavdan bir/birkaç gün önce sınav kuralları sözlü olarak da açıklanır.
(3) Sekreterlik: Fakülte Sekreteri’nin başkanlığında görevlendirilecek yeteri kadar fakülte veya diğer
fakülte personelinden oluşur.
(4) Model: Özel Yetenek Sınavının I. Aşaması, ilgili bölümlerin sınavlarında kullanılmak üzere;
bay/bayan istekli öğrencilerden, personelden ve gerektiğinde dışarıdan model görevlendirebilir. Canlı
modelden desen çalışması için seçilecek modellerin kıyafetleri, sınav yürütme komitesi tarafından
belirlenir. Salonlarda birliğin sağlanabilmesi için modellerin kıyafetine standart getirilir (Model:
Üzerinde kolsuz atlet/tişört ve şortlu, ayaklar çıplak olacaktır) gibi.
SINAVLARIN YAPILIŞI
Madde 10. (1) Özel Yetenek Sınavları, Rektörlükçe ilan edilen gün, saat ve yerlerde yapılır. Adaylar
başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarına ilan edilen gün, saat ve yerde girmek
zorundadır. Sınav kâğıtlarının sol üst köşesi sınava giren adayların kimlik bilgilerini yazabilmeleri için
önceden hazırlanır. Sınavın başlangıcında, adaylar, kağıtlarındaki kimlik için ayrılan kısma kimlik
bilgilerini tükenmez ya da mürekkepli kalemle yazarak imzalarlar. Sınav bitiminde aday gözetmen
yardımıyla kimlik kısmını kapatır ve sınav evrakını kapalı teslim eder. Sınav Jürisi de sınav
evraklarını kapalıyken değerlendirir. Değerlendirme işlemi bittikten sonra sınav jürisi ve sınav
yürütme komisyonunun görevlendireceği elemanlarla birlikte açılır. Sınav aşamalarından herhangi
birine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Sınav Yürütme Komitesince daha önce
duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati,
yürütme komitesince geciktirilebilir. Gecikme süresi sınav saatine eklenir.
(2) Adaylar, girecekleri sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce, yanlarında getirmeleri
gereken malzeme ve belge ile sınav yerinde hazır bulunur. Sınav sırasında uymaları gereken kurallar
kendilerine hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve
kendi yerine sınava başkasını sokan adaylar, Sınav Yürütme Komitesi tarafından sınav dışında
bırakılır. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bu adaylar hakkında kovuşturma açılması istenir.
Sınava geç gelen adaylar ilk 30 dakikadan sonra salona alınmazlar. Sınava geciken adaylara ek süre
verilmez. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek veya sınav sırasında kulaklıkla herhangi bir şey
dinlemek, sigara içmek, başkalarını rahatsız edecek biçimde bir şeyler yemek içmek yasaktır.
(3) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken belge ve
malzemeler ön kayıt işlemi sırasında verilecek giriş sınavı kılavuzu ile duyurulur. Sınava başlamadan
önce gözetmenler tarafından adayların Sınav Giriş Kartı ve Özel Kimlik Belgesi’nin kontrolleri
yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremez.
(4) Sınav kağıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek vb. her türlü yazı, rakam, çizgi
ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.
SINAV AŞAMALARI VE AŞAMALARA DAĐR BĐLGĐLER
** Madde 11. (1) Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı iki temel
aşamadan oluşur.
I. Aşama(Baraj Sınavı): Canlı Modelden Desen Sınavı,
II. Aşama(Kesin Kabul Sınavı): Görsel algıya dayalı çizim sınavı ve Mülakat.
Birinci aşama sınavı: Süresi 90 dakika olan canlı modelden desen sınavına, Fakültenin resim,
heykel, grafik bölümlerine ön kayıt yaptıran bütün adaylar katılır. Tüm bölümler için I. aşama eleme
niteliğindedir. Öğrenci adaylarında genel yetenek düzeyinin ölçülmesini (gördüğünü algılama ve
çizebilme) içerir.

Đkinci aşama sınavı: Bu aşama iki bölümden oluşur:
a- Görsel algı sınavı öğrenci adaylarının yaratıcılığını 90 dakika süre verilerek iki farklı çizim
sınavıyla ölçmeye dayanır. Bu sınavlar adayın yenilikçi ve farklı düşünce üretmesinin yanında
parça bütün ilişkisini ne ölçüde kurabildiği ve temel biçimsel düzenleme oluşturabilme
kapasitesinin ölçülmesini içerir.
b- Mülakat, ortak sanat ve genel kültür sınavıdır. Bu bölüm adayın genel kültürü, sanatsal bilgisi ve
vizyonunun tartışılmasını kapsar.”
SINAVIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE SONUÇ ĐLANI
Madde 12. (1) I. Aşama sınavından tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan fakülte
kontenjanın iki katı kadar başarılı öğrenci adayı II. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanır. Sonuçlar
başarılı ve başarısız (Alfabetik sıraya göre) olarak önceden belirlenen yerlerde ve/veya Güzel
Sanatlar Fakültesi web sayfasından ilan edilir.
(2) II. Aşama sınavında başarılı bulunan adaylar (Đlan edilen kontenjan sayısında başarılı aday
çıkmaması durumunda Güzel Sanatlar Fakültesi Kontenjanı doldurmak zorunda değildir.) başarı
sırasına göre 1’den 20’ye kadar asil kazananlar olarak ve devamında yedekler başlığıyla listelenir.
(3) Her sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yüzde oranlarına göre ortalaması alınır.
a- I. Aşama sınavında 100 üzerinden alınan puanın %40'ı,
b- II. Aşama sınavı 1. bölümde 100 üzerinden alınan puanın %40'ı,
c- II. Aşama sınavı 2. bölümde 100 üzerinden alınan puanın %20'u alınarak değerlendirilir.
ç- Ortalaması alınan sınav puanları ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda her yıl yayınlanan ÖYS ile ilgili usul ve esaslar da dikkate alınarak adayların sınav başarı
puanları hesaplanır ve en yüksek puandan başlayarak adaylar sıralanır. Kesin ve yedek aday listeleri
bu doğrultuda oluşturulur.
(4) Sınav sonuç listesinde sonuncu adayla aynı notu alan aday da asıl listeye girer.
(5) Yapılan değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak kesin ve yedek aday listeleri
belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Kesin listeler ilgili bölümün kontenjanı kadardır. Yedek
listeler ise ilgili bölümün kontenjanının yarısı kadardır.
(6) Kayıt ve yerleştirme işlemleri, Dekanlıkça yürütülür.
Yürürlük
** Madde 13. Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
** Madde 14. Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

25.06.2010 tarih ve 2010/08-12 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* 22.07.2011 tarih ve 2011/11-14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
** 22.06.2012 tarih ve 2012/12-14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

