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ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Ömer Halisdemir Üniversitesi lisans programlarına Özel
Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 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
dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönerge ’de geçen;
a) Akademik Kurullar: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan ilgili birimlerdeki yönetim
kurullarını,
b) Birimler: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülteleri, yüksekokulları ve
konservatuvarları,
c) Birim Amirleri: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin yöneticilerini,
ç) İtiraz Değerlendirme Komisyonu: Adayların Özel Yetenek Sınavına yönelik her türlü
itirazını değerlendiren komisyonu,
d) Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek gerektiren ilgili programlara başvuran adaylara
uygulanan sınavları,
e) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Sınav Görevlisi: Özel Yetenek Sınavlarında görevlendirilen akademik, idari, teknik ve
diğer yardımcı personeli,
h) Sınav İlanı: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan ilgili birimlerin hazırladığı ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ilan metnini,
ı) Sınav Kılavuzu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin Sınav Yürütme
Komisyonunun hazırladığı ve fakültelerin, yüksekokulların ve konservatuvarların ilgili kurulları
tarafından onaylanan kılavuzu,
i) Sınav Komisyonu: Birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Özel Yetenek
Sınavı’nda görevli olan komisyonları,
j) Sınav Yürütme Komisyonu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülteleri,
yüksekokulların ve konservatuvarların yönetim kurulları tarafından belirlenen ve sürecin organize
edilmesini sağlayan komisyonu,
k) Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin
dekan/dekan yardımcısı, müdür/müdür yardımcısı, bölüm başkanı/anabilim dalı başkanını,
l) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Organizasyonu, Gerekli Belgeler, Ön Kayıt ve Sınava Giriş Belgesi
Sınavın duyurulması ve başvuru için gerekli belgeler
MADDE 4- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin; öğrenci kontenjanları,
başvuru koşulları, sınav kılavuzu, kayıt ve sınav tarihleri ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ve
Senato onayından sonra Üniversitenin resmi ağ sayfasında duyurulur.
(2) Sınava başvuru için gerekli belgeler ilgili birimin Sınav Kılavuzu’nda belirtilir.
Önkayıt
MADDE 5- (1) Bu Yönerge’nin 3 üncü maddesi (l) bendinde adı geçen Sınav Kılavuzu’ndaki
koşulları sağlayanlar Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt yaptırabilir.
(2) Ön kayıt, Sınav Kılavuzu’nda belirtilen koşullara göre şahsen yapılır.
Sınav Giriş Belgesi
MADDE 6- (1) Sınava başvuran adayların fotoğrafları çekilerek, Sınav Giriş Belgesi
oluşturulur.
(2) Aday, sınav süresince sınav giriş belgesini yanında bulundurmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Komisyonları, Görev ve Sorumlulukları
Sınav Yürütme Komisyonu
MADDE 7- (1) Sınav Yürütme Komisyonu, dekan/dekan yardımcısı, müdür/müdür
yardımcısı, bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanının başkanlığında en az 3 üyeden oluşur.
(2) Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon, sınavın
yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda karar verme yetkisine sahiptir. Sınav Kılavuzunda bulunmayan
konular hakkında karar alma, uygulama ve değerlendirme Sınav Yürütme Komisyonu’nun
yetkisindedir.
(3)Sınava ilişkin tüm denetleme işlemleri, Rektörün görevlendireceği iki Rektör Yardımcısı
ve bir Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.
Sınav Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Sınav Kılavuzunda belirlenen esaslara göre oluşturulan Sınav Komisyonu üye
sayısı, alan ve ihtiyaç gözetilerek arttırılabilir.
(2) Sınav Komisyonu, sınav sürecinin planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinden sorumludur.
(3) Sınav Komisyonu, Sınav Yürütme Komisyonu’na karşı sorumlu olup sınavın sağlıklı bir
şekilde yürütülmesinde bu komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Sınavın uygulanması
MADDE 9- (1) Özel Yetenek Sınavı, ilgili birimin Sınav kılavuzundaki esaslar çerçevesinde
uygulanır.
İtiraz ve başvuru süresi

MADDE 10- (1) Aday, Özel Yetenek Sınav kılavuzunda belirtilen koşullara göre sınavın her
aşamasında ve/veya sonuç listelerinin ilanından itibaren 5 iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilir. Bu
süreyi geçiren adayın başvurusu işleme alınmaz.
İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) İtiraz Değerlendirme Komisyonu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan
birimin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 3 öğretim elemanından oluşur. Komisyon, itiraz
değerlendirme sonucunu yazılı olarak birim amirine iletir. Birim amiri de değerlendirme sonucunu
adaya yazılı olarak bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Sonuçların İlanı ve Kayıt İşlemleri
Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
MADDE 12- (1) ÖSYS’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde
hesaplanan yerleştirme puanının (YP), en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmasıyla,
kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenir ve Senato tarafından onaylanmış özel yetenek sınav
kılavuzunda belirtildiği sayıda yedek aday listesi oluşturulur. Söz konusu listeler ilgili birim Sınav
Yürütme Kurulunun onayını takiben ilan edilir.
Kayıt işlemleri
MADDE 13-(1) Aday, belirlenen ve ilan edilen sürede kazanmış olduğu programa kesin kayıt
yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.
Kontenjanın dolmaması durumunda ilan edilen yedek aday listesi dikkate alınarak kesin kayda
devam edilir. Bu aşamada; ilan edilen yedek listede yer alan aday, kayıt için tanınan sürede kaydını
yaptırmazsa kesin kayıt hakkını kaybeder.
(2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin ilgili programlarına Özel Yetenek Giriş
Sınavı ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınav kurallarına uymayan veya herhangi
bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır ve gerekli yasal
işlemler başlatılır. Bu adayın kaydı yapılmış olsa bile silinir.
Uluslararası öğrenci adayları
MADDE 14- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimin ilgili programlarına Ömer
Halisdemir Üniversitesi Önlisan ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’ne
göre başvuruları kabul edilen adayların Özel Yetenek Sınavı, diğer adayların sınavından farklı bir
tarihte yapılabilir. Uluslararası öğrenci adayları kendi içlerinde değerlendirilir. Ancak uluslararası
öğrenci adayları için kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15- (1) Bu Yönerge ‘de hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuatta bulunan genel
hükümler uygulanır.
Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

