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T.C. 
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 
Amaç 
 
Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Özel 
Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerine öğrenci alınması ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemektir.  
 
Kapsam 
 
Madde 2: Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Özel Yetenek 
Sınavı ile öğrenci alan bölümlerine başvuran adayların, ön kayıt ve sınavlarının yapılması, 
değerlendirilmesi, başarılarına göre sıralamanın yapılması, sonuçların duyurulması ve kesin 
kayıtların yapılması, usul ve esaslarını kapsar. 
 
Dayanak 
 
Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve ilgili mevzuata dayanılarak 
hazırlanmıştır.   
 
Tanımlar 
 
Madde 4: Bu yönergede geçen; 
 

a) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesi’ni (İAÜ) 
b) Rektörlük: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü’nü 
c) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu’nu 
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu 
e) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni (GSF) 
f) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını 
g) Bölüm: İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavı 

ile öğrenci alan ilgili Bölümü’nü 
h) Bölüm Başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilgili Bölüm 

Başkanı’nı 
i) Sınav: İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarını 
j) Sınav Yürütme Kurulu: Fakülte Kurulu tarafından oluşturulan, özel yetenek 

sınavlarını yürütmekle görevli 3 kişiden oluşan kurulu ifade eder  
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İKİNCİ BÖLÜM 
SINAV VE KAYITLARA İLİŞKİN ESASLAR 

 
Sınavların Duyurulması 
 
Madde 5: Fakültenin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümleri ve kontenjanları, aday 
başvuru koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri yayın organları aracılığı ile Üniversite’de asılacak 
ilanlarla ve Üniversite’nin web sitesinde duyurulur. 
 
Aday Başvuru Koşulları  
 
Madde 6: Özel Yetenek Sınavına başvurabilmek için; 
 

a) İlgili yıl için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen baraj puanını aşmış ve 
Üniversite Senatosunun belirlediği puanı almış olmak, 

b) Herhangi bir üniversiteden disiplin cezası alarak uzaklaştırılmamış olmak gerekir.  
 
Aday Kayıtları 
 
Madde 7: Aday kayıtları Dekanlığın önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen tarihlerde ve yerde yapılır. Aday, ön kayıt için doğrudan ya da yakınları aracılığı ile 
başvurabileceği gibi posta veya on-line üzerinden kayıt yaptırabilir. Postadaki olası gecikmeler 
dikkate alınmaz. 
 
Ön Kayıt Başvuru Belgeleri  
 
Madde 8: Başvuru türüne göre ön kayıt için aşağıdaki belgeler istenir. 
 

1. Doğrudan yapılacak başvurularda: 
a) İlgili yıla ait YKS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi. 
b) 2 adet vesikalık fotoğraf. 
c)   Sınava girmek istediği bölümleri belirten başvuru dilekçesi. 
d)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 

      2.   On-line üzerinden yapılan başvurularda:  
            a)    Fotoğraflı ve onaylı On-line başvuru formunun çıktısı. 
            b)    Sisteme girilmiş ilgili yıla ait TYT puanı.  
 
Engelli Adayların Başvuru Koşulları 

Madde 9: Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer 
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık 
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına  kabul edilir. Bu adayların 
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan 
adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 
sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye 
katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir 
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yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları 
yapılır.    
 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel 
yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı yüzde kırk ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel 
Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar. 

Gerekli Belgeler: 

a) İlgili yıla ait YKS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi. 
b) 2 adet vesikalık fotoğraf.  
c) Girmek istediği bölümleri belirten başvuru formu. 
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı). 
e) Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik 

durumunun yüzdelik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu. 
 
Sınav Türleri 
 
Madde 10: Özel Yetenek Sınavı, adayların başvurularında belirttikleri bölümlerin özelliklerine 
göre, kimi aşamaları beraber ve/veya her bölüm için ayrı olmak üzere tek aşamalı veya birkaç 
aşamalı yapılabilir. Özel Yetenek Sınavı’nın türü, özelliği ve aşama sayısı, ilgili fakültece 
belirlenir ve Üniversite web sitesinde duyurulur.  
 
Sınav Yürütme Kurulu 
 
Madde 11: İstanbul Arel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, Fakülte 
tarafından o yıl için belirlenecek 3 (üç) kişiden oluşan Sınav Yürütme Kurulu tarafından 
yürütülür ve sonuçlandırılır. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı veya görevlendireceği Dekan 
Yardımcısı bu kurulun doğal üyesi ve başkanıdır. Sınav Yürütme Kurulu, çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere başka öğretim elemanlarının ve idari personelin görevlendirilmelerini 
isteyebilir. 
 
Sınav Yürütme Kurulu’nun Görevleri 
 
Madde 12: Sınav Yürütme Kurulu’nun Görevleri Şunlardır: 

 
a) Sınav ile ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması, 
b) Sınav gözetmenleri ve görevlerinin belirlenmesi, 
c) Sınav mekânlarının düzenlenmesi, 
d) Sınavın güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırılması. 

 
Sınav Jürisi 
 
Madde 13: Özel Yetenek Sınav jürisi, ilgili Fakülte tarafından o yıl için belirlenecek en fazla 
5 (beş) öğretim elemanından oluşur. Bölüm Başkanları, sınav jürisinin doğal üyesi olup, sınav 
jürisinin oluşumuna ilişkin yazılı görüş de bildirebilir. 
 
Sınav Sorularının Hazırlanması 
 
Madde 14: Sınav biçimi, sorusu ve süresi, jüri üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile 
sınavının yapılacağı gün hazırlanır ve çoğaltılır. 
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Sınavların Yapılması 
 
Madde 15: Sınavlar Üniversite tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Adaylar 
başlama saatinden 30 dakika önce yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ile birlikte 
belirlenen sınav salonlarında yerlerini alırlar. Sınav biçimine göre adaylar sınav salonuna teker 
teker veya gruplar halinde alınabilirler. Adayların sınav yerlerine alınması ve kimlik 
kontrollerinden sonra sorular zarf içinde gözetmenlere iletilir. Sorulara ilişkin açıklamalar jüri 
üyeleri tarafından yapılır. Jüri üyeleri sınavın başlamasından itibaren bir saat geçmeden sınav 
yerlerinden ayrılamaz. Sınav başladıktan sonra, en çok 30 dakika geciken adaylar, Sınav 
Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı ile sınava girebilirler. İlk 30 dakika kimse sınav salonundan 
çıkamaz. Sınav kurallarına uymayanlar ve sınav düzenini bozanlar sınav dışı bırakılır. Durum 
tutanakla saptanır ve gerekli işlem yapılır. 
 
Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması 
 
Madde 16: Sonuçların belirlenmesi ve duyurulması aşağıdaki esaslara göre yapılır:  
 

a) Sınav jürisi sınav sonuçlarını değerlendirir ve Sınav Yürütme Kurulu’na teslim eder. 
b) Sonuçların değerlendirilmesinde, sınav birden çok aşamayı içeriyorsa, her aşamanın 

katkı oranları Sınav Yürütme Komisyonu tarafından, ÖSYM kurallarına aykırı 
olmamak üzere, Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 
ve TYT puanının katkısı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve sınav 
sonuçları buna göre tespit edilir.  

c) Sınav sonuçlarına İstanbul Arel Üniversitesi web sitesinden ulaşılabileceği gibi,  ayrıca 
adaylara SMS veya benzeri iletişim kanalı ile bildirilir.  

 
Bursların Dağılımı 
 
Madde 17: Özel Yetenek Sınavı’na giren, sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran 
öğrencilere o yıl için verilecek “Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu” oranı Mütevelli Heyetince 
belirlenir.   
 
Kesin Kayıtlar 
 
Madde 18: Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bölümlerine 
girmeye hak kazanan adaylar, ilan edilen tarihe kadar kesin kayıtlarını yaptırırlar. 
Kontenjanların dolmaması halinde yedek listede yer alan adaylar ile kayıtlara devam edilir. 
Kayıtlar için yedek listeden tanınan süre sonunda kontenjan açığının kalması durumunda, Sınav 
Yürütme Kurulu yeni aday kaydı ile öğrenci seçim işlemlerini bu yönergeye uygun olarak 
yerine getirir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

 
Madde 19: Sınavlara girmeyen veya giremeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.  
 
Madde 20: Öğrenci adaylarının yerleştirilmeleri, ilgili yıla ait Yükseköğretim Kurumları 
(YKS) Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” dikkate alınarak 
gerçekleştirilir. 
 
Madde 21: Yerleştirme Puanlarının eşitliği halinde, öncelikle TYT puanı yüksek olan aday, 
bunların da eşitliği halinde OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı yüksek olan aday kesin kayıt 
hakkı kazanır. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

 
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 
 
Madde 22: Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası, 
Yükseköğretim Kurulu Kararları, ilgili yıla ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
Kılavuzu hükümleri, İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği ile Senato Kararları'na göre işlem yapılır. Yönerge'de belirtilen konuların, 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'nda farklı şekilde yer alması durumunda 
Kılavuz hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
 
Madde 23: Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile, 09.07.2008 tarih ve 07 sayılı Senato kararı ile 
kabul edilen "Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi“ 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
 
Madde 24: Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
Madde 25: Bu Yönerge hükümlerini, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 


