T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınmasına ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması ile
ilgili hükümleri kapsar. Bunun dışındaki sınava ilişkin çıkabilecek sorunların çözümü Sinop
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin görevlendirdiği Sınav Yürütme Komisyonu yetkisindedir.
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 dayanır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını,
b) Bölüm: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan bölümleri,
c) Dekan: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu
h) Özel Yetenek Sınavı: Özel Yetenek Sınavı ile alınan bölümlere öğrenci alımı için yapılan sınavı,
ı) Özel Yetenek Sınav Kılavuzu: Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav
Kılavuzunu,
i) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
j) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
k) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektörlük: Sinop Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
n) YP: Yerleştirme Puanını
ifade eder.
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, ilgili Bölüm kurulları önerisi doğrultusunda Fakülte Kurulu kararı
ile Rektörlüğe iletilir. Bu işlemlerin yapılmaması halinde bir önceki yılın kararı geçerli sayılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanı, ilgili Bölüm kurulları önerisi doğrultusunda Fakülte
Kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenir.
Aday Kabul Koşulları
MADDE 6 – (1) ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı
Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.
(2) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, Fakülte Kurulunca onaylanan Güzel Sanatlar Fakültesi Özel
Yetenek Sınav Kılavuzunda yer alır.
(3) Adayın Özel Yetenek Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına girmesi ve YGS
puan türlerinin birinden en az 160 (yüz altmış) puan alması gerekir.
(4) YGS ve LYS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına
katılmayı engellemez.
Özel Yetenek Sınav Kılavuzu
MADDE 7 – (1) Her yıl Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu en geç Haziran ayında Fakülte Kurulunca görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;
a) Fakülte ve Bölümlerin tanıtımı,
b) Bölümlerin kontenjanları,
c) Önkayıt koşulları ve başvuru için gerekli belgeler,
d) Yetenek Sınavının uygulanışı ve değerlendirilmesi,
e) Resim, Müzik, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri ile ilgili sınavlara dair ek
açıklamalar,
f) Sınav sonuçlarının hesaplanması ilanı ve kayıtlar,
g) Kesin kayıt işlemleri,
h) Yedek kayıt işlemleri
yer alır.
Özel Yetenek Sınavının Duyurulması
MADDE 8 – (1) Özel Yetenek sınavına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Fakülte Kurulunca
onaylanan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alır. Sınav tarihi ön kayıt tarihinden en geç 15 gün
öncesinde Fakülte ve Rektörlük tarafından duyurulur.
Aday Ön Kayıtları
MADDE 9 – (1) Adayların ön kayıtları, duyurulan tarihler içerisinde sadece internet üzerinden
(www.sinop.edu.tr) yapılır. Ön kayıt için gereken belgeler Üniversite/Fakülte web sayfasından
duyurulur.
Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi
MADDE 10 – (1) Ön kayıt yaptıran adaylar sistem üzerinden “Sınav Giriş Belgesi” almak
zorundadır.
(2) Sınava giren öğrenciler Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı
veya pasaport) ile sınava alınır. Bu belgelerden biri eksik olan adaylar sınava alınmaz.
Özel Yetenek Sınav Koordinasyon Kurulu
MADDE 11– (1) Özel Yetenek Sınav Koordinasyon Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör
Yardımcısı başkanlığında Fakülte Dekanı, ilgili Bölüm Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşur. Özel Yetenek Sınav Koordinasyon Kurulu; sınav ile ilgili

hazırlıklardan, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, tamamlanması ve ilanı ile ilgili tüm
işlemlerden sorumludur.
Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu
MADDE 12– (1) Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu, Fakülte Dekanının görevlendireceği 4
öğretim elemanı ve Fakülte Sekreterinden oluşur. Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonuna ek
olarak; Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu başkanının önerisi ve Dekanın kararıyla Fakülte
öğretim elemanlarından bir çalışma grubu oluşturulur.
(2) Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonunun görevleri:
a) Bu yönerge hükümlerine uygun olarak giriş sınavlarını yürütmek,
b) Sınav gözetmen ve denetçilerini seçmek, görevlendirmek, sınav uygulama kurallarını kendilerine
bildirmek,
c) Sınava girilecek salonları ve jürilerin çalışma mekânlarını belirlemek ve hazırlamak,
d) Sınav jürilerinin isteklerine göre sınavda kullanılacak model ve malzemeyi sağlamak, sınav
soruları ile birlikte salonlara dağıtmak,
e) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınavın sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin düzenli
yapılmasını sağlamak,
f) Sınav sonuçlarını jürilerden teslim alıp, kesin sonuçların hazırlanmasını ve bu sonuçların
Dekanlığa iletilmesini sağlamak,
g) Sınava ilişkin tüm evrakları veya yaptığı çalışmalara ilişkin bir raporu Dekanlığa sunmak,
h) Dekanlık tarafından Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonuna iletilen itirazları incelemek ve
sonucu Dekanlığa bildirmek.
Özel Yetenek Sınav Jürileri
MADDE 13– (1) Özel Yetenek Sınav Jürileri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük
Makamının onayı ile belirlenir.
(2) Özel Yetenek Sınav Jürisi, Fakülte Yönetim Kurulunun ilgili bölüm öğretim üyeleri arasından
seçeceği alan ile ilgili 3 asil ve 2 yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur.
(3) Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeleri kendi aralarından bir kişiyi başkan olarak seçerler.
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı
MADDE 14– (1) Resim Bölümü için yapılacak sınav iki aşamadan oluşur:
a) Birinci Aşama Eleme Sınavı
b) İkinci Aşama Seçme Sınavı
Birinci Aşama Eleme Sınavı
MADDE 15– (1) Birinci aşama eleme sınavı 90 dk. olup, adayların uygulama sınavında yer alan
görsel algılama, görsel bellek ve kurgulama yetileri değerlendirilir.
(2) Sınav tek oturumlu olup adayların eleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları
zorunludur
(3) Bu sınavda alınan puanın ikinci aşama seçme sınavlarına bir katkısı yoktur.
(4) En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre bölüm kontenjanlarının toplamının
en az 2 (iki) katı kadar aday, ikinci aşama seçme sınavına girme hakkı kazanır.
(5) Birinci aşama eleme sınavı değerlendirme işlemini tamamlayan jüri; sınav kâğıtlarını, Özel
Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonuna tutanakla teslim eder.

İkinci Aşama Seçme Sınavı
MADDE 16– (1) İkinci Aşama Seçme Sınavı;
a) İki aşamadan oluşur ve tek oturumludur.
b) Değerlendirme 100 (50+50) puan üzerinden yapılır.
c) İkinci aşama sınavına Resim Bölümüne alınacak öğrenci kontenjanının (20) en az iki katı aday
çağırılır.
d) II. Aşama sınavı 90 dk model çizimi + 90 dk imgesel çizim olmak üzere toplam 180 dakikadır.
e) Sınav soru ve detayları, Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi tarafından sınav öncesi belirlenerek
adaylara duyurulur.
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı
MADDE 17– (1) Müzik Bölümü henüz öğrenci alma aşamasında olmadığından sınavın işleyişi ile
ilgili kural ve yöntemler öğrenci alım aşamasında güncellenecektir.
Grafik Tasarımı Bölümü Özel YetenekSınavı
MADDE 18– (1) Grafik Tasarımı Bölümü henüz öğrenci alma aşamasında olmadığından sınavın
işleyişi ile ilgili kural ve yöntemler öğrenci alım aşamasında güncellenecektir.
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel YetenekSınavı
MADDE 19– (1) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü henüz öğrenci alma aşamasında olmadığından
sınavın işleyişi ile ilgili kural ve yöntemler öğrenci alım aşamasında güncellenecektir.
Yerleştirme puanı
MADDE 20– (1) Birinci aşama eleme sınavında alınan puan, yerleştirme puanının hesaplanmasında
dikkate alınmaz.
(2) Adayların Özel Yetenek Sınavı 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.
(3) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak kontenjan sayısı kadar
yerleştirilir.
(4) 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 uygulanacaktır.
Özel yetenek Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 21– (1) Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilanını takip eden ilk
iş günü mesai bitimine kadar yapılır.
(2) Jüri değerlendirmeleri kesindir. Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu yalnızca maddi hata
yapılıp yapılmadığını denetler.
Kesin Kayıt ve Yedek Kayıt Süreci
MADDE 22– (1) Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır.
(2) Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir.
(3) Asil kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.
(4) Yedek listedeki adaylar YP”lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak seçtiği
bölüme yerleştirilir.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(6) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.
(7) Boş kalan kontenjanlar dolduruluncaya kadar yedek listelerden öğrenci çağrılır.
Genel Hükümler
MADDE 23– (1) Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 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.
(2) Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu sınav ile ilgili yer, zaman, aşama ve uygulama gibi
her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Yürürlük
MADDE 24– (1) Bu Yönerge Sinop Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25– (1) Bu Yönergeyi Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

–Üniversite Senatosunun 01/06/2017 tarihli ve 2017/75 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

