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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GRAFİK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 30
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2019-TYT’ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 150 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. (Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 10.06.2019 tarihli ve 41495 sayılı yazısı ile 30.05.2019 tarihli Yükseköğretim genel
Kurul toplantısında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının TYT baraj
puanları ile ilgili kararı uyarınca) Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla TYT puanlarının
herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. ÖSYM’nin yaptığı
herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen veya başka üniversitelerin özel
yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

1–28

Ağustos

2019

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvuruları başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri verilecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 16.00’ da sona
erecektir.

Başvurusu

onaylanan

adaylar;

Sınav

Giriş

Belgelerinin

dökümünü

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde aday girişi sayfasından 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü
saat 16.00’ dan sonra alabileceklerdir. Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü
yanlarında bulundurmak zorundadır. Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde
değişiklik yapmak isterlerse başvuru tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak
başvurularını güncelletebileceklerdir.
3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Grafik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 04 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat 09.00’da Üniversitemiz
Merkezi Kafeteryasında yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek
için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları önerilmektedir. İlan
edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
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4. SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
 Kurşun kalemler
 Silgi, kalemtıraş (veya maket bıçağı)
 İki adet kıskaç
 Sınav Giriş Belgesi
 50 X 70 cm ebadında karton altlık
Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemiz tarafından mühürlü olarak verilecektir.
5. GRAFİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Sınavın Uygulanışı
Grafik Bölümü Özel Yetenek Sınavında, öğrenci adaylarının algı derinliklerini, imgesel
dağarcıklarını, gözlem yeteneklerini, sanatsal kabiliyetlerini ve yaratıcılıklarını ölçmeye yönelik iki ayrı
uygulama yaptırılacaktır. Uygulamaların içerikleri sınav sabahı belirlenecek olup, o sürede adaylara
duyurulacaktır. Adaylara her iki uygulama için birer saatten toplam iki saat süre verilecektir. İki
uygulama arasında on dakikalık bir ara verilecektir. Fakültemiz tarafından dağıtılan kâğıtların dışında
kâğıt kullanılmayacaktır. Adaylar kendilerine verilen kâğıtların yırtılması veya hasar görmesi halinde
yedek kâğıt kullanılabileceklerdir. Sınav kağıtlarına yazılan isimler okunaklı bir biçimde yazıldıktan sonra
sınav yürütücüleri tarafından kontrol edilerek yapıştırılacak ve değerlendirme bitiminden önce
açılmayacaktır.
5.2. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirmesi 04 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat 13.30’dan itibaren Üniversitemiz
Merkezi Kafeteryada yapılacaktır. Öğrencilerin çalışmaları jüri tarafından ortak bir değerlendirmeye
tabi tutulur ve tek bir not verilir. Asıl listede 30. sırayı aynı puanla paylaşan birden fazla aday bulunursa,
2019-TYT puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik olması durumunda yaşı küçük
olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı işlem uygulanır. Sınav sonuçları
üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.

GRAFİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN
ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.
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BÖLÜMLERE BAŞVURAN ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMALARI
Fakültemiz bölümlerine başvuran adayların yerleştirme puanı hesaplamaları; 2019 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda
belirtilen “ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ” maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


Sınav Giriş Belgesini ve özel kimlik belgesini (T.C.kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet
ve/veya süresi geçmemiş pasaport) göstermeyen aday sınava alınmayacaktır.



Bu kılavuzla, kurallar ve diğer bilgiler adaylara aktarılmış sayılmaktadır.



Sınav zamanına kadar Özel Yetenek Sınavı şartları ile ilgili değişiklik yapma hakkı Rektörlük
Makamı oluru ile Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına aittir.



Sınav sonuçları üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ilan yoluyla tebliğ
edilmiş sayılır.

FAKÜLTEMİZE YAPILACAK KESİN KAYITLARLA İLGİLİ BİLGİLER


Asıl listedeki adayların kayıtları 09-10 Eylül 2019 Pazartesi-Salı günleri 09.00-16.00 saatleri
arasında yapılacaktır.



Yedek listedeki adayların kesin kayıt işlemleri:
Yedek listedeki adaylar kesin kayıt işlemleri için 11 Eylül 2019 Çarşamba günü 09.00-16.00

saatleri arasında Fakülte Dekanlığına şahsen dilekçe ile başvuru yaparlar. Dilekçe ile başvuru yapan
yedek listedeki adayların kesin kayıtları ise 12 Eylül 2019 Perşembe günü 09.00-16.00 saatleri arasında
yedeklik sıralamasına göre yapılır.


Asıl ve yedek listedeki adaylar, belirtilen gün ve saatte kayıt yaptırmamaları halinde, kayıt
haklarını kaybedeceklerdir.



Yedek listeden kesin kayıtlarını yaptıran aday işlemleri de tamamlandıktan sonra herhangi bir
sebeple kayıt sildirenlerin yerine yedek listedeki adaylar kontenjanı dolduracak sayıda 11 Ekim
2019 Cuma gününe kadar yedeklik sıralamasına göre kayıt yaptırılabilir.



İşlemler öğrenci adayı tarafından şahsen yapılacaktır. (Kesin kayıt tarihleri arasında sağlık
mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını
belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış rapor ile kanuni vekili yine belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir
mazereti kabul edilmez.
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Asıl ve Yedek listeden yapılan kayıtların tamamlanmasından sonra da, boş kalan kontenjan
olması halinde boş sayı kadar, fakülte yönetim kurulu kararı ile yedek listedeki öğrenci sırasına
göre kayıt yaptırmak isteyenler için kontenjan tamamlama yoluna gidilir. (Bu aşamadaki son
kayıt tarihi yönetim kurulu kararı ile belirlenir.)

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin kayıt haklarını kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen
Mimarlık , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır.


Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Diploma ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte
fotokopisi . Eğer belgeler E- devlet üzerinden veriliyorsa e-devletten alınan çıktılarda kabul
edilecektir.



2019-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi



Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Kontrol edilip aslı iade edilecektir.)



Erkek adaylardan, yapılacak incelemelerden sonra gerek duyulduğunda askerlik şubesinden
alınacak, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt yaptırmasında askerlikçe bir sakınca olmadığını
gösterir belgenin aslı istenecektir.



4 adet 4,5 x 6 cm vesikalık fotoğraf (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcısı
çıktısı ve fotokopi kabul edilmez.)

KAYIT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Kayıt için istenilen tüm belgelerin aslı gereklidir.



Posta ve e-posta ile kayıt yapılmaz.



Eksik belge ile kayıt yapılmaz.



Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar bir hak iddia edemezler.



Hukuki yönden öğrencilik hakları kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır.
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