T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Lisans
Programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak özel yetenek sınavlarına ilişkin temel
ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsar.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına ait
başvuru, uygulama, değerlendirme, sonuçlandırma, sonuçların ilan edilmesi ve kesin kayıtlarla ilgili
işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve “Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi”ne
ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
Bölüm:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümünü,
Dekan:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
Fakülte:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
Rektörlük:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite:
Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
Uygulama Esasları : Bölüm başkanlığının teklifi, Fakülte kurulunun ve Üniversite Senatosu’nun
onayı ile oluşturulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği
Lisans Programlarının Özel Yetenek Sınavları Uygulama Esaslarını ifade eder.
ÖSYM Sınavı: ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan,
üniversitelere girişte kullanılan ve sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama
Esaslarında belirtilen sınavı,
Özel Yetenek Sınavı Puanı: AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından
yapılan Özel Yetenek Sınavından alınan puanı,
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı: Sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esaslarında
belirtilen hesaplama sonucunda elde edilen puanı,
Sınavların ilan edilmesi
MADDE 5 – (1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak
öğretim programları, kontenjanlar, aday olmak için gerekli koşullar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt
tarihlerini içeren Uygulama Esasları, ilgili bölüm başkanının görüşü alınarak Fakülte Kurulunca
belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Fakülte tarafından ilan edilir.
Sınava kayıt ve kabul şartları
MADDE 6 – (1) Sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esasları dikkate alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans/Önlisans
Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları” ve sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esasları
çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Engelli öğrenciler için ÖSYM yerleştirme kılavuzunda ve sınavın yapıldığı yıla ait
Uygulama Esasları çerçevesinde işlem yapılır.
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Sınav düzenleme kurulu
MADDE 7 – (1) Sınav düzenleme kurulu bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve ilgili
anabilim dalı başkanlarından oluşur.
Sınav düzenleme kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak, sınavların
kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
(2) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
(3) Sınavda kullanılacak olan model, araç ve gereçleri sağlamak,
(4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak,
(5) Özel Yetenek Sınav Puanları ile sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esaslarında belirtilen
diğer sınav puanlarını (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı, ÖSYM sınav puanı vb.) yine Uygulama
Esaslarında belirtildiği şekilde hesaplayarak, öğrencilerin puanlarını belirlemek, asıl ve yedek listeleri
hazırlamak.
Sınav komisyonları (Jüriler)
MADDE 9 – (1) Özel Yetenek Sınav komisyonu, bölüm kurulunun yazılı görüşü alınarak
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav komisyonu öncelikle Üniversitemiz öğretim
üyelerinden seçilir; zorunlu hallerde Üniversitemiz öğretim görevlileri ve/veya diğer Üniversitelerin
öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle oluşturulur.
Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 10– (1) Sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esasları çerçevesinde sınav sonuçlarını
değerlendirmek,
(2) Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.
Gözetmenler
MADDE 11 – (1) Gözetmenler, öncelikle bölüm öğretim elemanlarından, yeterli olmadığı
hallerde Dekanın onayı ile Fakültede görevli diğer öğretim elemanları arasından seçilir.
Gözetmenlerin görevleri
MADDE 12 – (1) Uygulama Esasları’nda belirtilen sınav kuralları çerçevesinde görevli olduğu
salonda sınavın güvenli, düzenli ve kurallara uygun yapılmasını sağlamak.
(2) Sınav sonunda, sınav evraklarını, sınav düzenleme kuruluna teslim etmek.
Sınav tarihleri yeri ve saati
MADDE 13 – (1) Özel yetenek sınav tarihleri, yeri ve saati; sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama
Esaslarında belirlenir, Üniversitenin ve Fakültenin web sayfasında ilan edilir.
(2) Sınav tarih, yer ve saatine ilişkin olası değişiklikler, Sınav Düzenleme Kurulunun önerisi ve
Fakülte Kurulunun ve Üniversite Senatosunun onayı ile Dekanlık tarafından yazılı olarak duyurulur.
Sınavların yapılışı
MADDE 14 – (1) Özel yetenek sınavları, Bölüm Başkanının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı
ile sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esaslarına göre, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde sınav
komisyonları (jüriler) tarafından yapılır.
(2) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi
yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Bu durum tutanak ile tespit edilir ve
kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.
Sınav malzemesi
MADDE 15 – (1) Sınav Düzenleme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere
verilecek olan ve yanlarında getirmeleri gereken malzemeler Üniversite ve Fakülte web sayfasından
duyurulur.
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme puanlarının belirlenmesi
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MADDE 16 – (1) Özel Yetenek Sınav Puanı, sınavın yapıldığı yıla ait Uygulama Esasları
doğrultusunda hesaplanır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 17 – (1) Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel
Yetenek Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi; ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar
çerçevesinde hesaplanan YP (yerleştirme puanı); ilgili alanlar için en yüksekten en düşük puana doğru
sıralanır. Sıralamada asıl adaylar listesi, sınav kılavuzunda belirlenen kontenjan sayısı kadar, yedek
adaylar listesi ise asıl adaylar listesine giremeyen fakat başarılı olan tüm adaylardan oluşturulur. Özel
Yetenek Sınavı Yerleştirme sonuçları Dekanlık onayını takiben, ilgili panolarda ve Üniversite ile
Fakültenin web sayfalarında ilan edilir.
(2) Adayların Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde Özel Yetenek
Sınav Puanı yüksek olan adaya, bu puanların da eşit olması durumunda ÖSYM Sınavı puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır.
Sınava itirazlar
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sonuçlar ilan
edildikten sonra, en geç sınav sonuçlarının açıklandığı günü takip eden iş günü saat 12.00’ye kadar
Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvuruda bulunabilirler. Bu süreyi geçiren adayın başvurusu işleme
alınmaz. İtiraz, dekanlık tarafından ilgili komisyona iletilir. Komisyon itiraz değerlendirme sonucunu
yazılı olarak dekanlığa, dekanlık da sonucu yazılı olarak adaya bildirir.
Kesin kayıtlar
MADDE 19 – (1) Asıl listede kazananların kesin kayıtları sınavın yapıldığı yıl için ilan edilen
tarihlerde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde
yedek listeden kontenjan açığı kapatılır.
(2) Asıl ve yedek listelerde kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt
yaptırmadıkları takdirde, kesin kayıt haklarını kaybederler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde
bulunan genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu yönerge Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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