KARAR 2017/20
f. Senatomuzun 05.06.2012 tarih ve 2012-06/72 nolu kararııyla kabul edilen Afyon
Kocatepe Üniversitesi Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesinin kaldırılması ve
yeniden Oluşturulan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel yetenek Sınavları Yönergesi”
mevzuat komisyonumuz uygun görüşü doğrultusunda aşağıda belirttiği şekilde kabulüne;
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, üniversitenin özel yetenek gerektiren programlarına alınacak öğrencilerin
seçilmesi ve yerleştirilmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge; üniversitenin özel yetenek gerektiren programlarına alınacak öğrencilerin
belirlenmesi amacıyla yapılacak özel yetenek sınavlarına başvurulması, değerlendirilmesi, sonuçların ilan
edilerek duyurulması ve kesin kayıtla ilgili işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen,
Birim: Özel yetenek gerektiren bölüm/programlara öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarını,
Birim yöneticisi: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretim birimlerinin Dekanı/Müdürünü,
Bölüm: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan bölüm/programları,
Öğretim Birimi Akademik Kurulu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretim birimlerinin akademik
kurulunu,
Öğretim Birimi Yönetim Kurulu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretim birimlerinin yönetim kurulunu,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
ÖSYS Kılavuzu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nu,
ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı’nı,
Özel Yetenek Sınavı: Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Devlet
Konservatuvarınca yetenekli öğrencilerin seçimi için yapılan tek/iki aşamalı sınavı,
Rektörlük: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü’nü,
Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nu,
Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni,
YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı,
Sistem: Özel yetenek sınavına girecek adayların ön kayıt kabul işlemlerinin yürütüldüğü, yerleştirme puanlarının
otomatik olarak hesaplandığı programı,
YP: ÖSYS Kılavuzunda belirtilen esaslara göre her aday için hesaplanan yerleştirme puanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Duyurusu, Ön Kayıt, Sınav İşlemleri ve Komisyonu
Sınavların duyurulması
Madde 5- (1) Öğretim birimleri, her yıl yapacakları özel yetenek sınavı ile sınav kılavuzunu hem üniversitenin
hem de öğretim biriminin internet sayfasından ilan eder.
(2) Öğretim birimleri, sınav ilanının yayınlandığı tarihi tutanakla kayıt altına alır.
Ön kayıt işlemleri
Madde 6 - (1) Özel yetenek sınavına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini
tamamlamış olması zorunludur.
(2) Ön kayıt işlemleri; sistem üzerindeki formun aday tarafından doldurulmasıyla başlar, istenen belgelerin
açıklanan tarihlerde öğretim birimine aday tarafından şahsen teslim edilerek başvurunun onaylatılmasıyla
tamamlanır.
(3) Ön kayıt başvurusunun onaylanabilmesi için aday tarafından doldurulan formdaki bilgilerin ÖSYM’den
ve/veya ibraz edilen belgelerden doğrulanması gereklidir.
(4) Kayıt sürecinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve kurumu yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları
reddedilir.
(5) Başvurusu onaylanan adaylara sistem üzerinden üretilen fotoğraflı sınav giriş kartı verilir. Sınav giriş belgesi
olmayan adayların mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmaz.

(6) Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için; yılı ÖSYS Kılavuzunda açıklanan taban puandan aşağı olmamak
üzere öğretim birimi kurulunca belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Engelli adaylar için yılı ÖSYS
Kılavuzunda açıklanan taban puanlar esas alınır.
(7) Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılanlar, özel yetenek sınavına
başvuramaz.
(8) YGS ve LYS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak özel yetenek sınavına
katılmayı engellemez.
(9) Özel yetenek sınavına başvuracak adaylarda aranacak koşullar ile istenecek belgeler, öğretim birimince her
yıl hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilir. Adaylardan istenen belgelerin, adaylarca doldurulan ön kayıt
formundaki bilgileri doğrulamaya yönelik olmalıdır.
Sınav kılavuzu
Madde 7 – (1) Her yıl Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanan özel yetenek sınavı kılavuzu en geç
Haziran ayında Öğretim Birimi Akademik Kurulunca görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;
a) Öğretim Birimi ve Bölümlerin tanıtımı,
b) Bölüm ÖSYM tarafından açıklanan kontenjanları,
c) Bölüm kontenjanı içinde olmak kaydıyla bay/bayan/branş kontenjanları (Gerektiği Hallerde),
ç) Ön kayıt tarihleri, koşulları ve adaylardan istenen belgeler,
d) Adaylarca tercih edilebilecek Bölüm/program sayısı,
e) Sınav tarihleri, sınav uygulama biçimi, sınav için gerekli malzeme ve sınava ilişkin diğer bilgiler,
f) Sınavda adayların uyması gereken kurallar,
g) Sınavda uygulanacak başarı ölçüt ve barajları,
ğ) Bölüm/programın özelliğine göre kabul edilebilecek engel oranları ile engelli adaylara ilişkin bilgiler,
h) Sınavların değerlendirilmesi, değerlendirme kriterleri,
ı) Sınav sonuçlarının duyurulmasına ilişkin ayrıntılar,
i) Bölümlerin ek puan uygulayacakları ortaöğrenim kurumlarının ilgili alan ve kodları,
j) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,
k) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri,
l) Sınavla ilgili diğer hususlar
düzenlenir.
(2) Sınav kılavuzu, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan ÖSYS Kılavuzuna aykırı olamaz.
(3) Sınav kılavuzunun akademik kurulca onaylandığı tarihte, o yıla ait Bölüm/program kontenjanlarının ÖSYM
tarafından açıklanmaması durumunda, sınav kılavuzunda ilgili bölüm/programın önceki yıldaki kontenjanı ile
kontenjanda değişiklik olması durumunda değişikliğin sınav tarihinden önce duyurulacağı bilgisine yer verilir.
Sınav yürütme komisyonu
Madde 8- (1) Sınav Yürütme Komisyonu, birim yöneticisi veya yardımcısının başkanlığında, öğretim birimi
sekreteri ve en az 3 öğretim elemanından olmak üzere yedekleriyle birlikte öğretim birimi yönetim kurulu
tarafından belirlenerek Rektör onayı ile görevlendirilir. Sınav Yürütme Komisyonu başkanının önerisi ve
öğretim birimi yöneticisinin kararıyla komisyona yardımcı olmak üzere çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönerge hükümlerine uygun olarak öğretim biriminin yetenek sınavlarını yürütmek,
b) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınav bitiminde adayların dışarı çıkmalarına kadar tüm
işlemlerin düzenli yapılmasını ve sınavın hatasız sonuçlanmasını sağlamak,
c) Sınavların yapılacağı salonları hazırlamak, jüri çalışma mekânlarını düzenlemek, sınava ilişkin
materyalleri, araç ve gereçleri hazırlamak,
ç) Adayların hangi salonda sınava gireceğini belirleyerek aday yoklama listelerini hazırlamak, sınav
jürisince hazırlanan sorularla birlikte tutanakla gözetmenlere teslim etmek,
d) Sınav sonuçlarını jürilerden teslim alarak jüri raporlarında maddi hata olup olmadığını kontrol etmek,
e) Sınav sonuçlarının sisteme doğru girilmesini sağlamak,
f) Sistemden alınan sonuç listelerinin kontrolünü sağlamak, sonuç listelerini imzalayarak tutanakla
öğretim birimi yöneticisine teslim etmek,
g) Sınava ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak,
ğ) Sınavın bitiminde sınav evrakının güvenliğini sağlamak ve sınav evrakını (yoklama listeleri, sınav
kağıtları, jüri raporları, kamera kayıtlarını, düzenlenen diğer tutanak vs. gibi) tutanakla öğretim birimi
yöneticisine teslim etmek,
Sınav jürisi
Madde 9- (1) Sınav jürisi, sınavın yapıldığı Bölüm/programın uzmanlık alanından en az 3 öğretim elemanı
olmak üzere yedekleriyle birlikte öğretim birimi yönetim kurulu tarafından belirlenerek Rektör onayı ile
görevlendirilir. Gerekli durumlarda diğer üniversitelerde alanında uzman öğretim elemanlarından da jüri üyesi
çağırabilir.
(2) Öğretim biriminde gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarında tek bir sınav jürisi kurulabileceği gibi yetenek
sınavının özelliğine göre öğretim birimindeki her bir Bölüm/programı için ayrı sınav jürisi oluşturulabilir.
(3) Sınav jürisinin görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlayarak sınav yürütme komisyonuna tutanakla teslim etmek,
b) Adayların yeteneklerini birim akademik kurulunca belirlenen kriterlere göre değerlendirmek,
c) Her aday için hazırlanan ve her bir değerlendirme kriterine verilen puanın gösterildiği jüri raporlarını
doldurarak imzalamak,
ç) Adayların sınav puanlarını listeleyerek, jüri raporlarıyla birlikte sınav yürütme komisyonuna teslim etmek,
Salon Başkanı, Gözetmen ve diğer görevliler
Madde 10- (1) Sınavda görev alacak gözetmenler ile hizmetine ihtiyaç duyulan memur, hakem ve akademik
personel sınav yürütme komisyonunun önerisiyle öğretim birimi yöneticisi tarafından görevlendirilir.
(2) Salon Başkanları ile Gözetmenin görevleri şunlardır:
a) Sınavdan bir gün önce Sınav Yürütme Komisyonunun düzenlediği toplantıya katılır.
b) Sınav saatinden en geç 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunur.
c) Adayların sınav giriş kartı ile özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) karşılaştırarak
kontrol etmek,
b) Sınav yoklama listelerini adaylara imzalatmak,
c) Sınav evrakını sınav yürütme komisyonundan teslim alarak dağıtmak,
ç) Sınavı süresinde başlatmak ve sonlandırmak,
d) Sınav kâğıtlarını toplamak, tutanakla yürütme komisyonuna teslim etmek,
e) Sınav salonunun huzurunu sağlamak,
(3) Sınavda görevlendirilecek diğer personelin görevleri sınav kılavuzunda belirtilir.
Sınavların uygulanışı
Madde 11 – (1) Özel Yetenek Sınavları, özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılır.
(2) Adaylar sınav süresince, sınav komisyonunda bulunan üyelere, sınav görevlilerine veya diğer adaylara sözlü
veya fiili saldırıda bulunurlarsa sınavdan ihraç edilirler.
(3) Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. Sınavlara girmeyen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
(4) Sınavlar kamerayla kayıt altına alınır.
(5) Adaylar ilân edilen sıraya göre sınava girmek zorundadırlar. Sırasını kaybeden aday sınava alınmaz, sınav
hakkını kaybeder ve herhangi bir hak talep edemez.
(6) Yabancı öğrenci alımını takiben, yabancı öğrencilerin özel yetenek sınavlarının hangi tarihte yapılacağı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Belirlenen tarihte öğrenci girdiği özel yetenek
sınavında başarılı olduğu taktirde kesin kaydı yapılacaktır.
Sınavların değerlendirilmesi
Madde 12 – (1) Yerleştirme puanı, sınavın yapıldığı yıla ait ÖSYS Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda
hesaplanır.
(2) Hesaplamalar sırasında virgülden sonraki 5 basamak dikkate alınır.
(3) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde ÖYSP yüksek olana öncelik tanınır. ÖYSP’lerin de eşit
olması durumunda, YGS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Engelli adayların sınavları, ÖSYS kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilir.
Sınav sonuçlarının ilanı
Madde 13 – (1) Sınava giren adaylar, en yüksek YP’den en düşüğe doğru sıralanır. Sıralamanın en üstünden
başlamak üzere Bölüm/program kontenjanı kadar aday “asil” ve kontenjanın en çok iki katı kadar aday “yedek”
olarak belirlenir. Sıralaması belirlenmiş asil ve yedek aday listeleri öğretim birimi yöneticisi tarafından
onaylanarak öğretim biriminin internet sayfasından ilan edilir.
(2) İlan edilen listelerde; adayların adı-soyadı, kimlik numarası, ÖYSP, YP ve durumu (asil/yedek) bilgilerine
yer verilir.
Sınavlara itiraz
Madde 14 –
(1) İtirazda bulunmak isteyen adaylardan birim yönetim kurulunca belirlenen ücret talep edilir. İtirazın haklı
bulunması durumunda adaylarca yatırılan ücret iade edilir.
(2) Sınav esnasında oluşabilecek itirazlarda öğrenci sınav devam ederken dilekçe ile başvuru yapar. İtirazı sınav
komisyonu karara bağlar.
(3) Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren iki iş günü içinde öğretim birimine dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
(4) Sınav sonucuna yapılan itirazlar, maddi hata yönünden sınav yürütme komisyonunca değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçları öğretim birimi yöneticisi tarafından dilekçe sahibine yazılı olarak bildirilir.
(5) Güzel Sanatlar Fakültesi sınav sonuçlarına sadece maddi hata itirazında bulunulabilirler. Sınav
değerlendirmeleri için yapılan itirazlarda, hiçbir şekilde yeniden değerlendirme yapılmaz.

Kesin kayıt ve istenen belgeler
Madde 15 – (1) Kesin kayıtlar o yıla ait sınav kılavuzunda ilan edilen tarihler arasında yapılır. İlan edilen
tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Asil listeden kaydını yaptırmayan
adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjan sayısı öğretim biriminin internet sayfasından ilan edilerek, yedek
listeden kayıt yaptırmak isteyen adaylara en az 2 işgünü süre verilerek yazılı müracaatları alınır. Süre sonunda
boş kontenjanlar için müracaat eden yedek adaylar en yüksek YP’den en düşüğe doğru sıralanır. Boş kontenjan
sayısı kadar yedekten kayıt hakkı kazanan adayların listesi, kayıt için en az 2 işgünü süre verilmek kaydıyla
öğretim birimi yöneticisi tarafından onaylanarak öğretim biriminin internet sayfasından ilan edilir. Yedek kayıt
işlemlerinin bitiminde kayıt yaptırmama veya kayıt sildirmeden dolayı kontenjan açığı olması durumunda, yedek
listede olup kayıt için müracaat eden adaylar arasından kayıt hakkı kazananlar (YP sırasına göre) yeniden ilan
edilebilir.
(2) Kesin kayıtta adaylardan istenen belgeler sınav kılavuzunda belirtilir. Kesin kayıt için istenecek asgari
belgeler şunlardır:
a) Sınavı yapıldığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,
b) Lise diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
c) Askerliğini tamamlamış adaylar için terhis belgesi,
d) En az 6 adet vesikalık fotoğraf,
e) Gerekli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,
f) Gerekli durumlarda heyet sağlık raporu,
(3) Başvuru veya kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi
yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları ve işlemleri iptal edilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise kayıtları
iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 16- (1) Sınavlarla ilgili olarak bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Senato kararı,
öğretim birimi akademik kurulu kararı, öğretim birimi yönetim kurulu kararı uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
Madde 17- (1) 05.06.2012 tarih ve senatomuzun 2012-06/72 nolu kararıyla kabul edilen Afyon Kocatepe
Üniversitesi Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi bu yönergesinin Üniversite Senatosunun onaylandığı
tarihten itibaren kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 - (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunun onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 – (Değişik:ÜSK-03/07/2019-2019-48) (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rektörü yürütür.

