T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ*
Amaç
MADDE 1 – (1) İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi’nin özel yetenek giriş sınavlarına ilişkin usulleri belirler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge özel yetenek sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması ve sonuçlarının duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14(2).Maddesi ile
17.08.2012 tarihli ve 28387 sayılı İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1)
a) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu: Fakülte Kurulunun görevlendireceği bir öğretim üyesi
başkanlığında Fakülte Kurulunca seçilecek en az üç öğretim elemanı ve Fakülte Sekreterinden oluşan
kurulu,
b) GSTMF: İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni,
c) Sınav Jürisi: Adayların sınavlarını yapmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
tarafından belirlenen öğretim elemanlarından oluşan jüriyi,
ç) Sınav Yürütme Kurulu: Özel yetenek sınavlarını yürütmek üzere oluşturulmuş kurulu
İfade eder.
Kontenjanlar ve Sınav Takvimi
Madde 5 - (1) Adayların özel yetenek sınavları GSTMF Dekanlığı tarafından düzenlenir ve
yürütülür.

(2) Kontenjanlar, ilgili bölümlerce Fakülte Kurulu’na bildirilir. Fakülte Kurlu’nun önerisi
Üniversite Senatosu’nun onayına sunulur.
(3) Sınav takvimi, Fakülte Kurulu önerisi doğrultusunda Üniversite Senatosunun onayına
sunulur.

Başvuru Koşulları
MADDE 6 - (1) ÖSYM’nin her yıl yayınlanan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavı
Kılavuzundaki özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.
(2) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, Fakülte Kurulunca onaylanan GSTMF Giriş Sınavları
Kılavuzunda yer alır.
(3) Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavlarına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına
girmesi ve YGS puan türlerinin birinden o senenin ÖSYS kılavuzunda belirlenen taban puan veya
üzerini alması, engelli öğrencilerin engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla ÖSYS kılavuzunda
kendileri için belirlenen puan veya üzerini alması yeterlidir.
(4) Başvurulacak programın eğitim-öğretimini imkânsız kılacak bir engellilik durumuna sahip
öğrencilerin bu program(lar)a başvuruları geçersiz sayılır.
(5) YGS ve LYS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel
Yetenek Giriş Sınavlarına katılmaya engel değildir.
(6) Yabancı uyruklu öğrenciler “Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Yönerge” ye tabidir.
Başvuru Belgeleri
Madde 7 – (1) Adayların başvuruda sunmaları gereken belgeler:
a) Mezun olduğu kurumdan alınan diplomanın ya da mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi,
b) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Sınavın yapıldığı yıla ait Fakülte Kurulunun belirlemiş olduğu yeterli puanı belirleyen
Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuç (YGS) belgesinin aslı ve fotokopisi,
(2) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum
görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

Giriş Sınavları Kılavuzu
MADDE 8 (1) Sınav Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak olan Giriş Sınavları Kılavuzu her
yılın Haziran ayında Fakülte Kurulunca görüşülerek kesinleşir.
Sınavların duyurulması
MADDE 9 - (1) Sınav tarihleri ön kayıt tarihinden en az 15 gün önce Fakülte veya Rektörlük
tarafından duyurulur.
Aday Ön kayıtları
MADDE 10 - (1) Ön kayıt tarihleri ve gerekli belgeler internet üzerinde (www.medipol.edu.tr)
adresinden duyurulur.
Sınava giriş belgesi
MADDE 11 - (1) Fotoğraflı resmi kimlik belgesi olan adaylar sınava alınır.
Sınav Yürütme Kurulu
MADDE 12 - (1) Sınav yürütme kurulu, Fakülte Kurulunun görevlendireceği bir öğretim üyesi
başkanlığında Fakülte Kurulunca seçilecek en az üç öğretim elemanı ve Fakülte Sekreterinden oluşur.
(2) Sınav Yürütme Kurulunun görevleri:
a) Bu yönerge hükümlerine uygun olarak özel yetenek sınavlarını yürütmek,
b) Sınav jürisini belirlemek,
c) Sınav gözetmen ve denetçilerini seçmek, görevlendirmek, sınav uygulama kurallarını
kendilerine bildirmek,
ç) Sınava girilecek salonları ve jürilerin çalışma mekânlarını belirlemek ve hazırlamak,
d) Sınav jürilerinin isteklerine göre sınavda kullanılacak malzemeyi sağlamak, sınav soruları
ile birlikte salonlara dağıtmak,
e) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınavların sonuçlandırılmasına kadar olan tüm
sürecin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak,
f) Sınav sonuçlarını jüriden teslim alıp, kesin sonuçların hazırlanmasını ve bu sonuçların
Dekanlığa iletilmesini sağlamak,
g) Sınava ilişkin tüm evrakları ve sınav sürecine ilişkin raporu Dekanlığa sunmak,

ğ) Dekanlık tarafından Giriş Sınavları Yürütme Komisyonuna iletilen itirazları incelemek ve
sonuçları Dekanlığa bildirmek.
Sınav Jürileri
MADDE 13 (1) Sınav Yürütme Kurulu, Sınav Jürilerini en az 3 (üç) asil, 2 (iki) yedek üye
olmak üzere kurum içi ve/veya kurum dışındaki öğretim elemanlarından oluşturur.
(2) Sınav Jürileri, Sınav Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
(3) Sınav Jürileri, jüri üyelerinden birini başkan olarak belirler.
(4) Sınav Jürilerinde, özel yetenek sınavlarına yönelik resmi ve özel kurslarda çalışanlar veya
özel ders verenler görevlendirilmez.

UYGULAMA, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMELER

Sınav Aşamaları
MADDE 14 – (1) Sınavlar, Müzik Bölümü hariç Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan tüm
bölümler için iki aşamalı olarak gerçekleştirilir;
Birinci Aşama: Bu sınava ön kayıt yaptıran bütün adaylar katılır. Müzik Bölümü hariç tüm
bölümler için birinci aşama, eleme niteliğindedir.
İkinci Aşama: Bölümlerin alan sınavlarına ilişkin konular ve sorulardan oluşur.
Değerlendirme
Madde 15 – (1) (Müzik Bölümü dışındaki tüm bölümler)
Birinci Aşama Sınavı: Sınavın değerlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Bütün
Bölümlerin puanları, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu kapsamdaki her bölümün toplam
kontenjanının 3 (üç) katı aday ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanır. Sonuncu adayın puanını
birden fazla aday almışsa, bu adayların tümü ikinci aşamaya alınır.
İkinci Aşama Sınavı: Alana yönelik beceriyi ölçmeye dayanan bu sınav 100 (yüz) puan
üzerinden değerlendirilir. Alan sınavı başarı puanı 100 puan üzerinden 50 ve üzeri olan öğrenciler
değerlendirmeye alınır. İkinci aşama puanı 50 (elli)nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
Özel Yetenek 1. ve 2. aşama sınav sonuçlarının toplamı (müzik bölümü için sadece müzik bölümü
özel yetenek sınavı sonucu) Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak adlandırılır.

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı
MADDE 16 - (1) Giriş sınavlarında GSTMF’nin ilgili programının gerektirdiği temel ve ileri
düzey yeterlilikler değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
(2) Giriş sınavında ÖYSP Puanı en az 70 (Yetmiş) olmayan aday başarısız sayılır ve
yerleştirme için sıralamaya alınmaz.**
Türk Müziği Bölümü Giriş Sınavı
MADDE 17 - (1) Adayların ezgi ve ritim duyumları, bir ses, iki ses, üç ses işitme sözlü
görüşmeleri değerlendirilir.
Ses duyma:
•

Bir ses duyma (1 puan): 10 soru (toplam 10 puan),

•

İki ses duyma (5 puan): 2 soru (toplam 10 puan),

•

Üç ses duyma (5 puan): 2 soru (toplam 10 puan),
TOPLAM: 30 puan.
Bellek:

•

Ritmik bellek (5 puan): 4 soru (toplam 20 puan)

•

Ezgisel bellek (5 puan), 6 soru (toplam: 30 puan)
o

3 soru: TM beşlilerinin seslendirilmesi,

o

3 soru: Bu beşlilerle ilgili melodilerin seslendirilmesi.

TOPLAM: 50 puan.
Sözlü Görüşme
•

Mülakat: 10 puan.

•

Adayın kendi belirleyeceği herhangi bir eseri seslendirmesi: 10 puan.

Sınavların işleyişi
MADDE 18 - (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınav öncesi bir araya gelir,
gereken hazırlığı yapar.
(2) Jürilerin toplantı yerine görevliler dışında kimse giremez.
(3) Adaylar sınav salonuna ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri
elektronik aletlerle giremezler.

(4) Sınavlarda yoklamalar, sınav başvuru listesi ile fotoğraflı resmi kimlik belgesi karşılaştırılarak
yapılır.
(5) Sınav sonuçları Medipol Üniversitesi internet sayfasından ilan edilir.
Yerleştirme puanı
MADDE 19 - (1) Adayların Özel Yetenek Başarı Puanına (ÖYSP); Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
ve alan kodları ile uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan
adaylara uygulanacak OBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde
hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
(2) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır.
(3) Bir önceki yıl ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların OBP’leri ile ilgili katsayılar, ÖSYS Başvuru
Kılavuzundaki ilgili maddeye göre uygulanır.
TÜM BÖLÜMLER İÇİN SON DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Madde 20 – (1)Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2013-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10.’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar
Lisesinin Resim alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin
Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
Kılavuzdaki bütün ilgili kurallar, Özel Yetenek Sınavı Koşul ve Esasları’nda ayrıntılı olarak açıklanır.
Kılavuz’da hüküm bulunmaması durumunda Fakülte Kurulu’nca verilen karar, Özel Yetenek Sınavı
Koşul ve Esasları’nda yer alır ve uygulanır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen toplam
puanlar en yüksekten aza doğru sıralanır. En üstten başlayarak bölüme alınacak öğrenci sayısı kadar
kazanan adaylar listesine, diğerleri yedekler listesine alınarak duyurulur. Aday, tercih sırasına göre
yalnızca bir asil listede yer alır. Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda
YGS puanı yüksek olan aday seçilir.
Kesin kayıt ve yedek süreci
MADDE 21 - (1) Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır.
(2) Asil kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.
(3) Yedek listedeki adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak
yerleştirilir.
(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(5) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.
(6) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.
Genel Hükümler
MADDE 22 - (1) Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel
Yetenek Giriş Sınavları ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem
veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları
yapılmış ise iptal edilir.
Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca onayı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 - (1) Bu yönergeyi İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü adına Medipol
Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.

*Üniversite Senatosu’nun 17.06.2014 tarih ve 2014/20-03 sayılı kararıyla kabul edildi.
** Üniversite Senatosu’nun 02.09.2014 tarih ve 2014/26-01 sayılı kararıyla kabul edildi.

