SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SANAT TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
(12.04.2018 tarih, 499 sayılı ve 07 numaralı Üniversite Senato Kararı )
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ve özel yetenek sınavı başvurusuna
ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların
duyurulması ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sakarya Üniversitesi,
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını,
b) Bölüm: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yer alan
bölümleri,
c) Dekan: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
f) Fakülte Kurulu: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakülte
Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulunu,
h) Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu: Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunu,
i) TYT: Temel Yeterlilik Testini,
j) AYT: Alan Yeterlilik Testini,
k) YDT: Yabancı Dil Testini,
l) EAÖYS: Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavını,
m) SAÜYÖS: Sakarya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
n) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
o) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) YP: Yerleştirme Puanını,
s) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
t) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
u) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavlarını ifade eder.
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, ÖSYM’den gelen talep doğrultusunda, ilgili Bölüm ve Anasanat
dallarının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe iletilir. Bu işlemlerin
yapılmaması halinde bir önceki yılın kararı geçerli sayılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanı, Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Düzeyinde Uluslararası Öğrenci kabulü Esaslarına göre, Fakülte Yönetim Kurulunda belirlenir.
(3) Engelli Öğrenci Kontenjanı, ilgili yılın Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzunda belirtildiği
şekliyle uygulanır.
Aday kabul koşulları
MADDE 6 – (1) ÖSYM tarafından her yıl ilan edilen, Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzunda,
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.
(2) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, Fakülte Kurulunca onaylanan Sakarya Üniversitesi Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alır.
(3) Adayın Resim, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları bölümleri Özel Yetenek
Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan TYT sınavına girmesi ve TYT puan türlerinin
birinden en az 180 ( yüz seksen) puan alması gerekir.
(4) Uluslararası öğrenciler için, Sakarya Üniversitesi Senato kararı ile yayınlanan Sakarya
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Kabulü Esasları dikkate alınır.
Buna göre uluslararası öğrenci statüsündeki adayların Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Kabulü Esaslarına göre yapılan SAÜYÖS Temel Öğrenme ve
Beceriler testinden taban puanı almaları gerekmektedir.
(5) Engelli öğrencilerin, engelli kontenjanından sınavlara başvurabilmeleri için ÖSYM
tarafından yapılan TYT’den 100 puan almış olmaları gerekmektedir.
(6) TYT ve AYT/YDT sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel
Yetenek Sınavına girmeyi engellemez.
Giriş sınavları kılavuzu
MADDE 7 – (1) Her yıl Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu Mayıs ayında Fakülte Kurulunca görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;
a) Fakülte ve Bölümlerin tanıtımı,
b) Bölümlerin kontenjanları,
c) Ön kayıt tarihleri ve koşulları, Bölüm tercihi ile ilgili konular,
d) Sınav tarihleri, sınav şekilleri, sınav için gerekli malzeme ve sınava ilişkin diğer
bilgiler,
e) Sınavda uygulanacak kurallar,
f) Sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili sınavlara ilişkin
ayrıntılar,
g) Bölümlerin ek puan uygulayacakları ortaöğrenim kurumlarının ilgili alan ve kodları,
h) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,
i) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri yer alır.
Sınavların duyurulması
MADDE 8 – (1) Giriş sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Fakülte Kurulunca
onaylanan Özel Yetenek Sınav 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 internet üzerinden,
üniversite ve fakülte resmi web sayfalarında (www.sakarya.edu.tr) (www.stmf.sakarya.edu.tr)
ilan edilecek olan web adresinden yapılır.
(2) Aday, kılavuzda belirtilen bölümlere, tercih sıralamasına göre ön kayıt yaptırır.

Sınava giriş belgesi
MADDE 10 – (1) Ön kaydını tamamlayan adaylar internet üzerinden “Sınav Giriş Belgesi”
almak zorundadır.
(2) Fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya süresi geçmemiş pasaport) ve
Sınava Giriş Belgesi olan adaylar sınava alınır. Bu belgelerden biri eksik olan adaylar sınava
giremezler.
(3) Engelli adaylar sınava, bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış
olmak kaydıyla Engelli Sağlık Kurulu raporlarını yanlarında getirmeden sınava giremezler.
Giriş sınavları yürütme komisyonu
MADDE 11 – (1) Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu, Fakülte Kurulunun
görevlendireceği bir öğretim üyesi başkanlığında Fakülte Kurulunca seçilecek 2 öğretim
elemanı ve Fakülte Sekreterinden oluşur. Özel Yetenek Sınavı 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.
Giriş sınavları jürileri
MADDE 12 – (1) Fakülte Özel Yetenek Sınavı jürileri; Birinci ve ikinci Aşama Sınav jürileri
olmak üzere iki ayrı jüri grubundan oluşur.
(2) Birinci Aşama Sınavı Jürisi, Fakülte Kurulunun seçeceği biri jüri başkanı olmak üzere 5 asil
ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur.
(3) İkinci Aşama Sınav jürisi, Fakülte Kurulunca onaylanan biri jüri başkanı olmak üzere 5 asil
ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur.
Özel yetenek giriş sınavları
MADDE 13 – (1) Fakültenin Resim, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri
için yapılacak olan özel yetenek sınavı ortak olup iki aşamadan oluşur.
Birinci aşama sınavı
MADDE 14 – (1) Birinci Aşama Sınav jürisi, adayların sınav sorusu olarak belirlenen
kompozisyon üzerinden, desen bilgisi, yaratıcı düşünme ve kompozisyon bilgilerini
değerlendirir.
(2) Sınav tek oturum olup 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bu sınavda alınan puanın Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP) %50 katkısı vardır.
(4) Birinci aşama sınavına girmeyen adaylar, ikinci aşama sınavına giremezler.

(5) Birinci Aşama Sınavı değerlendirme işlemini tamamlayan jüri; sınav kâğıtlarını, Özel
Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonuna tutanakla teslim eder.
(6) En az iki jüri üyesinin katılımı ile Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonunca adayların
sınav evrakında kapalı olan isimleri açılır, puanlarına göre sınav sonuç listeleri hazırlanır.
İkinci aşama sınavı
MADDE 15 – (1) İkinci Aşama Sınav jürisi, adayların imgesel bir kompozisyon üzerinden
desen bilgisi, yaratıcı düşünme ve tasarlama yetilerini değerlendirir.
(2) Sınav tek oturumlu olup 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bu sınavda alınan puanın Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP) %50 katkısı vardır.
(4) İkinci Aşama Sınavı değerlendirme işlemini tamamlayan jüri; sınav kâğıtlarını, Özel
Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonuna tutanakla teslim eder.
(5) En az iki jüri üyesinin katılımı ile Özel Yetenek Sınavına Yürütme Komisyonunca adayların
sınav evrakında kapalı olan isimleri açılır, puanlarına göre sınav sonuç listeleri hazırlanır.
(6) Her iki sınavın puanları toplanır ve toplam puanın %50’si alınarak adayların Özel Yetenek
Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. 50 ve üzeri puanlar, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili
maddeye göre başarı puanı olarak belirlenir.
(7) Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar içinde geçerlidir. Ancak engelli
adaylar özel salonda sınava alınıp, sınavları ayrı değerlendirilir.
Sınav sorularının hazırlanması ve sınavlar
MADDE 16 – (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınav öncesi bir araya gelir,
gereken hazırlığı yapar.
(2) Jürilerin toplantı mekânına görevliler dışında kimse giremez.
(3) Sınav Soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından sonra, Özel Yetenek Sınavı
Yürütme Komisyonu Başkanlığı tarafından sınav salonlarına dağıtılmak üzere tutanakla teslim
edilir.
(4) Sınav salonlarına gözetmenler ve Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu görevlilerinin
dışında kimse bulunamayacağı gibi jüri üyeleri de giremez.
(5) Birinci Aşama Sınavı ve İkinci Aşama Sınavları, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde
Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu Başkanlığınca yapılır.
(6) Sınav başlamadan önce, Sınav Sırasında Uygulanması Gereken Kurallar gözetmenler
tarafından adaylara okunur.
(7) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, sınavın başlamasından sonraki ilk 15
dakikadan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz.
(8) Adaylar, sınav salonunu sınavın başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemez.
(9) Sınav salonlarında sigara içilemez.
(10) Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve
benzeri elektronik aygıtlarla giremez.
(11) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav
disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanların sınavları geçersiz
sayılır. Bu durum gözetmen tarafından tutanağa işlenir ve Özel Yetenek Sınavı Yürütme
Komisyonu Başkanına teslim edilir.
(12) Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni
sınav yapılamaz.
(13) Sınavlarda yoklamalar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet veya süresi geçmemiş pasaport) karşılaştırarak yapılır.
(14) Özel Yetenek Sınavların yürütülüşü tutanakla belirlenir.
(15) Birinci Aşama Sınavı ve İkinci Aşama Sınavlarının jürileri Özel Yetenek Sınavı Yürütme
Komisyonu Başkanlığınca belirtilen programa uygun olarak çalışır.

(16) Değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının kimlik yerleri açılmadan sonuçlandırılır.
(17) Sınav sonuçları Sakarya Üniversitesi internet sayfasından ilan edilir.
Yerleştirme puanı
MADDE 17 – (1) Adayın, birinci aşama sınav puanı ve ikinci aşama sınav puanı ayrı ayrı
hesaplanır. Her iki sınavın puanlarının toplamının %50’si alınıp Özel Yetenek Sınav Puanı
(ÖYSP) belirlenir.
(2) Adayların ÖYSP’sine; Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve alan kodları ile uyuşması halinde
bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara uygulanacak OBP ek
puanı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde
hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
(3) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tercihlerine göre
seçtiği bölümlere yerleştirilir.
(4) Bir önceki yıl (ÖSYS’deYGS/LYS[S1]) YKS’de TYT/AYT/YDT puanı veya özel yetenek
sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların OBP’leri ile ilgili
katsayılar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye göre
uygulanacaktır.
(5) Yabancı uyruklu adaylar, Senato kararı ile yayınlanan Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci kabulü Esaslarının 5. Maddesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre yerleştirilir.
(6) Engelli adayların, yerleştirme puanı hesaplanırken TYT puanı ve kılavuzda yer alan formül
kullanılmaz. Özel yetenek sınav başarı puanı 50 ve üstü olan engelli adaylar, engelli
kontenjanına ait asil ve yedek listelerde yer alır.
Kesin kayıt ve yedek süreci
MADDE 18 – (1) Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır.
(2) Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilirler.
(3) Kesin kayıt yaptıran adaylar diğer bölümlere ait asil ve yedek listelerden silinir.
(4) Asil kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.
(5) Yedek listedeki adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak
seçtiği bölüme yerleştirilir.
(6) Kesin kayıtlarda YP’lerin eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(7) Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
(8) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.
(9) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.
(10) Özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen kesin kayıt ve yedek süresi hükümleri engelli
adaylar için de geçerlidir.
Genel hükümler
MADDE 19 – (1) Sakarya Üniversitesi Sanat 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.
(2) Bunun dışındaki sınava ilişkin çıkabilecek sorunların çözümü Sakarya Üniversitesi Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulunun görevlendirdiği Sınav Yürütme
Komisyonu’nun yetkisindedir.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosunca onayıyla 12/04/2018 tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönergeyi Sakarya Üniversitesi Rektörü adına Sakarya Üniversitesi Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.

