İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Esenyurt Üniversitesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci
alan bölümlerine girmek için başvuran adayların ön kayıt ve sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi,
başarılarına göre sıralamalarının yapılması ve sonuçlarının duyurulmasına ilişkin tüm işlemlerin
yürütülmesi kurallarını kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Bölüm: İstanbul Esenyurt Üniversitesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümleri,
b) Dekan/müdür: İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin/yüksekokulların
dekan/müdürünü,
c) Fakülte/yüksekokul: İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde yer alan ve bünyesinde özel
yeten sınavı ile öğrenci alınan bölümleri barındıran fakülteler/yüksekokulları,
ç) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu
d) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini ifade eder.
Sınavların ilanı:
MADDE 3 - (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölümleri ve kontenjanları, aday olmak
için gerekli koşullar, müracaat ve sınav tarihleri yeri ve saatleri ile kayıt tarihleri yayın organları veya
Üniversitenin web sayfasında yayınlanarak duyurulur.
(2) Özel Yetenek Sınav Komisyonunun teklifi ile Sınav Yürütme Kurulunca aday sayısının
durumuna göre sınav tarih yer ve saatlerinde değişiklikler yapılabilir.
Aday başvuru koşulları ve ön kayıt
MADDE 4 – (1) Özel yetenek sınavına başvurabilmek için YGS sınavı sonucunda puan
türlerinden herhangi birinden asgari puan almak gerekir.
(2) Ön kayıtlar için adaylar, doğrudan ya da bir yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Bir aracı ile
yapılan ön kayıtlarda Üniversite sorumluluk yüklenmez. Posta ile ön kayıt yapılmaz. Ön kayıtta
aşağıdaki belgeler alınır.
- İlgili yıla ait YGS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi,
- Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Girmek istediği bölümleri belirten başvuru dilekçesi,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
Sınav türleri
MADDE 5 – (1) Özel Yetenek Sınavları, adayların başvurularında belirttikleri bölümlerin
özelliklerine göre, her bölüm için ayrı ayrı yapılır. Öğrenci adayları başvurdukları bölümlerin "Yetenek
Sınavı" ve “Bireysel Performans Sınavı”na girerler. “Yetenek Sınavı”; adayların genel yeteneğini,
“Bireysel Performans Sınavı” ise, uygulamalı ya da sözlü yapılabilecek olan ve adayların özelliklerini
ortaya koyacak sınavlardır.
Sınavların yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavları, Rektör tarafından o yıl için belirlenen, rektör
yardımcısı veya dekan/müdür başkanlığında iki asıl ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan sınav
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yürütme komisyonu tarafından yürütülür.
Sınav yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 7 – (1) Sınav yürütme komisyonunun görevleri;
a) Sınav mekanlarının düzenlenmesi,
b) Sınav gözetmen ve görevlilerinin belirlenmesi,
c) Sınav sorularının hazırlanmasından kesin sonuçlarının saptanmasına kadar sürecek tüm
çalışmaların yürütülmesi,
ç) Sınavlarda kullanılacak yedek malzemenin sağlanması,
d) Gerektiğinde alt komisyonların kurulması,
e) Sınavlarda başarılı olanların asıl ve yedek listelerinin saptanması ve duyurulmasına ilişkin
tüm işlemlerin yürütülmesi,
f) Sınav bitiminde soruların ve cevap kağıtlarının toplanarak ilgili bölümlerin sınav
komisyonuna iletilmesidir.
Sınav komisyonları
MADDE 8 – (1) Sınav komisyonlarının başkan ve üyeleri, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu tarafından her bölüm için ayn ayrı, üniversitede görev yapan öğretim elemanlarından oluşturulur.
Sınav sorularının hazırlanması
MADDE 9 – (1) Özel yetenek sınavı ve bireysel performans sınavının sorularının hazırlığı,
ilgili bölümlerin sınav komisyonları tarafından yapılır.
Sınavların Yapılması
MADDE 10 – (1) Sınavlar, sınav yürütme kurulu başkanlığınca ilan edilen gün ve saatte yapılır.
Adaylar, başlama saatinden önce ilan edilen sınav mekanlarına alınırlar. Sınav sırasında uyulacak
kurallar, gözetmenlerce adaylara duyurulur. Sınav sorulan, adayların sınav yerlerine alınması ve kimlik
denetiminden sonra, sözlü ya da yazılı olarak verilir. Sınav komisyon üyeleri, sınav süresince sınav
yerlerini terk edemezler.
Sınav Kurallarına Aykırılık
MADDE 11 – (1) Sınav kurallarına uymayanlar, sınav düzenini bozanlar için gözetmenler
tarafından bir tutanak tutulur ve söz konusu adayların sınava devam etmesi engellenir. Sınava giriş
belgesi ya da fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayan adaylar, sınav yürütme kurulu başkanının onay
vermesi durumunda sınava girebilirler.
Sonuçların Belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Özel yetenek sınav komisyonları, sınav sonuçlarını saptar ve sonuçları sınav
yürütme kuruluna teslim eder. Yürütme kurulu, her öğrencinin iki aşamadaki sınavlardan aldığı puanlan
göz önüne alarak sıralamayı belirler, asıl ve yedek listeleri düzenler. Sınav yürütme kurulu
başkanlığınca oluşturulan asıl ve yedek listeler, rektörlüğe sunulur.
Sonuçların Duyurulması
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlan Üniversite yerleşkesi ile web sayfasında ilan edilir.
Kesin Kayıtlar
MADDE 14 – (1) Özel yetenek sınav sonuçlarına göre, bölümlerinden birine girmeye hak
kazanan adaylar, asıl listelerin ilanından sonra üç iş günü içerisinde, kayıt için gereken belgeleriyle kayıt
yaptırırlar. Kontenjanların dolmaması halinde, yedek listeden kayıt yaptırabilecek adaylara üç iş günü
süre tanınır. Boş kontenjan kalır ise, sınav yürütme kurulu yeni aday kaydı ile ilgili süreci, bu yönergeye
uygun olarak yeniden başlatır.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
MADDE 15 – (1) Bölümlere alınacak yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Esenyurt
Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümleri uygulanır.
2

Yönergede yer almayan durumlar
MADDE 16 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Yükseköğretim Kurulu Kararları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu hükümleri,
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Kararlarına göre
işlem yapılır. Yönergede belirtilen konuların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda farklı
şekilde yer alması durumunda Kılavuz hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 17 – (1) Bu yönerge Senato kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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