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T.C. 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

 

MADDE: 1 

Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Özel Yetenek 

Sınavı ile alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak "iki aşamalı özel yetenek sınavları" na ilişkin uygulama esaslarını tespit 

etmektir. 

 

MADDE: 2 

Bu Yönerge; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması ve kesin kayıtlarla ilgili işlemlerin 

yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

SINAVLARIN DUYURULMASI 

 

MADDE: 3 

Mühendislik-Mimarlık, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak bölümlerin öğretim 

programları, kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir. 

 

ADAY KABUL ŞARTLARI 

 

MADDE: 4 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler: 

a) Başvuru Dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecektir). 

b) ÖSS Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM tarafından ilgili yıla ait geçerliliği kabul edilen ÖSS Sınav Sonuç Belgesi) aslı ya da onaylı 

fotokopisi. 

c) Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi. 

d) Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

e) Aday Kimlik ve Bilgi Formu (ön kayıt dosyasında verilecektir). 

f) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı (ön kayıt dosyasında verilecektir). 

g) Özel Yetenek Sınavı Ücreti Dekontu 

h) Ön Kayıt Dosyası: Adaylar Form-dilekçe, aday kimlik ve bilgi formu, özel yetenek sınavı giriş kartını ve sınav kılavuzunun 

bulunduğu ön kayıt dosyasını kayıt bürosundan temin ederler. 

i) Ön kayıt yaptırabilmek için adayların, ÖSYM tarafından o yıl için geçerli kılınan ÖSS Sınavını başarmış ve herhangi bir puan 

türünde 160,000 ve üstü puan almış olmaları gerekir. 

 

MADDE: 5 

Ön kayıt işlemleri İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulları’nca 

belirlenen ve Senatoca onaylanan tarihler arasında yapılır. 
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MADDE: 6 

Adayların Özel Yetenek Sınavına girebilmeleri için aşağıdaki evrakları yanlarında bulundurmaları gerekir: 

a) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı (Ön kayıt sırasında aday tarafından doldurulacak ve kayıt komisyonunca onaylanarak 

kendisine verilecektir). 

b) Fotoğraflı, Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport). 

 

EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU 

 

MADDE: 7 

Sınavların başlaması ve sonuçlandırılması arasındaki bütün süreçleri düzenleyen ve denetleyen kuruldur. Bu kurul, Rektör 

tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi başkanlığında Üniversite Senatosu tarafından seçilen iki üye ile birlikte toplam üç 

üyeden oluşur. Bu kurul, Rektör onayı ile görevlendirilir. 

 

SINAV KOMİSYONU 

 

MADDE: 8 

Sınav Komisyonu her bölüm için ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile ilgili alanlarda en az üçer üyeden oluşur. Sınav 

Komisyonu Üyeleri öncelikle Öğretim Üyelerinden seçilir; zorunlu hallerde Öğretim Görevlisi ve diğer Öğretim Elemanlarından da 

görevlendirme yapılabilir. 

 

Komisyonun Görevleri: 

a) Sınav komisyonu, sınavların yönerge ve kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evraklarının 

değerlendirilmesinden sorumludur. 

b) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması, sınavların kurallara uygun olarak yapılması, 

c) Adayların sınava girecekleri sınav salonlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi, 

d) Sınav gözetmenlerinin seçim ve görevlendirilmesi, 

e) Sınav model ve gereçlerinin sağlanması, 

f) Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yönetilerek sonuçlandırılması, 

g) Özel Yetenek Sınavı sonuçları ile değerlendirilmeye alınacak diğer sınav sonuçlarını birlikte hesaplayarak, asıl ve yedek 

listelerin hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur. 

 

SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATLERİ 

 

MADDE: 9 

a) Sınavların yeri, gün ve saatleri ile ayrıntılı bilgiler gazete ilanında ve adaylara başvuru anında verilen sınav kılavuzunda 

belirtilir. 

b) Özel Yetenek Sınavı Komisyonu’nun teklifi üzerine, Sınav Yürütme Kurulu’nca aday sayısının çokluğuna göre sınav tarih ve 

saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir. 

 

SINAV MALZEMESİ 

 

MADDE: 10 

Sınav Komisyonunca, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan ve ayrıca yanlarında getirmeleri gereken malzemeler 

sınav kılavuzunda belirtilir. 
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SINAVLARIN YAPILMASI 

 

MADDE: 11 

Öğrenci alımı için yapılan Özel Yetenek Sınavları Fakülte/bölüm tercihlerine göre iki veya üç aşamalı olarak yapılacaktır. 

 

İÇ MİMARLIK, GRAFİK TASARIM, MODA ve TEKSTİL TASARIMI, SAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ, 

DRAMA ve OYUNCULUK ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 

 

İÇ MİMARLIK, GRAFİK TASARIM, MODA ve TEKSTİL TASARIMI ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMLERİNİN ÖZEL 

YETENEK SINAVI İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILACAKTIR. 

I. AŞAMA SINAVI: Çizim 

Bu bölümde adaylar canlı modele bakarak ve/veya imgeden desen çalışması yapacaklardır. Sınav Komisyonu, desen 

çalışmasının özelliğine göre sınav süresini belirler. Adayların bu aşamada yaptığı desen çalışması, çizim yeteneği ve çizgisel 

ifade yeteneği gözönüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.  

II. AŞAMA SINAVI: Sözlü Sınav 

Sözlü sınav bölümünde, öğrencinin çevresine karşı duyarlılığı algılama düzeyi örnekler üzerinde tartışılarak sözel olarak 

sınanmaktadır. 

 

İÇ MİMARLIK, GRAFİK TASARIM, MODA ve TEKSTİL TASARIMI ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMLERİNİN ÖZEL 

YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ 

1- Çizim Yeteneğinin : % 50’si 

2- Sözlü Sınavın : % 20’si 

3- 2008 ÖSS Puanının : %15’i 

4- OBP Puanının : %15’i alınarak hesaplanır ve puanlara göre sıralama yapılır. 

 

SAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN ÖZEL YETENEK SINAVI ÜÇ AŞAMALI OLARAK 

YAPILACAKTIR. 

I. AŞAMA SINAVI:  

Aday genel kültürünü ve sanata ilgisini belirleyecek bir sınava girer.  

II. AŞAMA SINAVI:  

Aday bir kompozisyon sınavına girer. 

III. AŞAMA SINAVI:  

Aday sözlü sınava alınır. Bu sınavda adayın bölüme ilgisi, bilgi birikimi varsa bu alana ait çalışmalarını içerir dosyası 

değerlendirilir.  

 

SAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜN ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANLARININ 

BELİRLENMESİ 

1- Adayın genel kültürünü ve sanata ilgisini belirleyecek sınavının: % 20’si 

2- Adayın kompozisyon sınavının           : % 20’si 

3- Sözlü sınavın             : %30’u 

4- 2008 ÖSS Puanının             : %15’i 

5- OBP Puanının             : %15’i alınarak hesaplanır ve puanlara göre sıralama yapılır. 
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DRAMA ve OYUNCULUK BÖLÜMÜN ÖZEL YETENEK SINAVI ÜÇ AŞAMALI OLARAK YAPILACAKTIR. 

I. AŞAMA SINAVI:  

Aday genel kültür ve sanatla ilgisini belirleyecek sınava girer. 

II. AŞAMA SINAVI:  

Tiyatro Edebiyatı’ndan seçilen iki farklı parçanın jüri önünde oynanması 

III. AŞAMA SINAVI:  

Aday sözlü sınava alınır. Bu sınavda adayın bölüme ilgisi, bilgi birikimi varsa bu alana ait çalışmalarını içerir dosyası 

değerlendirilir.  

 

DRAMA ve OYUNCULUK BÖLÜMÜN ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ 

1- Genel kültür ve sanatla ilgisini belirleyecek sınavın : % 15’i 

2- Oyun sergileme becerisi      : % 35’i 

3- Sözlü sınavın      : % 20’si 

4- 2008 ÖSS Puanının      : %15’i 

5- OBP Puanının      : %15’i alınarak hesaplanır ve puanlara göre sıralama yapılır. 

 

MADDE: 12 

Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların 

sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır. 

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

 

MADDE: 13 

a) Sınav Komisyonu, Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı 

listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, Sınav Komisyonu her öğretim programına alınacak öğrenci kontenjanı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek liste hazırlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. 

b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

 

KESİN KAYITLAR 

 

MADDE: 14 

a) Asıl listeden kazananların kesin kayıtları İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen 

günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde İstanbul Aydın Üniversitesi 

Senatosunun belirleyeceği tarihlerde ön kayıt yöntemiyle yedek listeden kontenjan açığı kapatılır. 

b) Asıl ve yedek listelerden kesin kayıt hakkını kazananlar belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmadıkları takdirde haklarını 

kaybederler. 

 

MADDE: 15 

Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde bulunan genel hükümler uygulanır. 

 

MADDE: 16 

Bu Yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE: 17 

Bu Yönerge Hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 


