
 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1: Güzel Sanatlar Fakültesi'nin lisans programlarına öğrenci alınması ile ilgili işlemler 

bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge sınavın yapılması, değerlendirilmesi, 

sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. 

 

Aday Kabul Koşulları  
Madde 2: Özel Yetenek Sınavlarına girecek adayların, o yıl için yapılan Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan ve üstü ile engelli öğrencilerin ise 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen puana ve koşullara sahip olmaları gerekir. 

    

Sınavın Duyurulması 

Madde 3: Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programına yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin 

öğretim programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav 

tarihleri yayın organları ve/veya üniversitenin resmi web sayfası aracılığıyla duyurulur. 

 

Ön Kayıt  

Madde 4: Ön Kayıt, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde adayın internet web 

sayfasından yapılabilir. Adaylar bölüm tercihini başvuru sırasında yaparlar. 

 

Sınav Giriş Belgesi 

Madde 5: Ön kaydını yaptıran aday internet üzerinden kayıt çıktısını alır. Bu belge sınava 

giriş belgesi olarak kabul edilir. 

 

Sınav Yürütme Komisyonu 

Madde 6: Sınav Yürütme Komisyonu Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim 

elemanının başkanlığında, yeteri kadar öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur. 

Komisyon gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir. Sınav 

boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir. Özel durumlar haricinde izin 

kullanılamaz. 

 

Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri 

Madde 7: Sınav Yürütme Komisyonu; 

A. Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesinden (salonların düzenlenmesinden, 

etiketlenmesinden, yön levhalarından, sınav evraklarının önceden mühürlenerek 

hazırlanmasından, aday listelerinin bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve 

salonun uygun yerlerine asılmasından, adayların sınav salonlarına alınıp yerleştirilmesinden, 

sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının 

düzenlenmesinden, sınav evraklarının Sınav Jürisine tesliminden),  

B. Sınav model ve gereçlerinin sağlanmasından, 

C. Sınav salon sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesinden, 

D. Sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden, 

E. Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur. 

 

Sınavı Jürisi 

Madde 8: Yetenek sınavının jürisini Bölüm Kurulu belirleyecektir. Belirlenen Jüri, sınavın 

türünü ve yöntemini belirler. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev 



 

 

alamazlar. Sınav Jürisi, sınavların yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav 

evraklarının değerlendirilmesinden sorumludur. 

Sınav Jürisi; Sınav Yürütme Komisyonundan gelen kapalı sınav evraklarını, sınav 

değerlendirmeleri için ayrılan salonlarda bütün çalışmaları topluca görebilecek bir biçimde 

sererek karşılaştırmalı değerlendirme ve eleme sistemi içinde değerlendirir. Gerekli gördüğü 

takdirde teknolojik olanakları kullanarak data-show gibi sesli ve görüntülü sistemlerden 

yararlanabilir. Sınavın adil, şeffaf, objektif ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini ve ilan 

edilmesini sağlar. 

 

Yetenek Sınavı tarihi yeri ve saatleri 

Madde 9: Sınav, Sınav Yürütme Komisyonunca önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerlerde 

gerekirse çoklu oturum halinde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava 

başlanamaz, zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla 

geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar, sınavlara o sınavın 

başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav 

malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda 

oldukları kurallar, kendilerine görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken 

kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanlar 

Sınav Yürütme Komisyonu tarafından sınav dışında bırakılırlar. Durum tutanağa işlenir ve 

gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir. 

 

Sınavın Yapılması 

Madde 10: Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı tek aşamalıdır. Fakültenin ilgili sanat 

alanlarına alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini 

saptamak üzere canlı modelden veya hazırlanan bir kompozisyondan kurşun kalemle desen 

çizimi yaptırılır. Sınavının süresi 90 dakikadır. Önceden ilan edilen tarih ve saatte yapılır. Bir 

sonraki gün sonuçlar ilan edilir. 

 

Sınavın Değerlendirilmesi 

Madde 11: Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 

değerlendirmesi görevli sınav jürisi tarafından yapılır. 

 

Sınav jürisi, yerlere serilen sınav kağıtlarına topluca bakar, sınav kağıtlarının kapalı kimlik 

yerlerini açmadan çalışmayı 100 (yüz) tam not üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav 

kağıdının üzerine ayrı ayrı yazar. Sınavdan tam not 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylar başarılı kabul edilir. Jüri üyelerinin not ortalaması sonucu 70 puan ve üzerinde alınan 

notlar, adayın aldığı özel yetenek sınavı puanı (ÖSYP) olarak belirlenir. 

 

Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin yazılı köşesi 

açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı olarak bir 

tutanakla belirlenir. Özel yetenek sınavı puanı (ÖSYP), en yüksek olandan başlayarak aşağıya 

doğru sıralanır. Adaylar bölüm tercihlerine ve almış oldukları başarı notlarına göre bölümler 

için sıraya konur. 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı bölümleri için kontenjanın iki katı kadar 

başarılı aday belirler. 

 

 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi 



 

 

Madde 12:  Kesin kayıta esas olacak yerleştirme Puanı’nın(YP) hesaplanması Özel yetenek 

sınavı puanı(ÖSYP) ie ÖSYM’nin belirlediği o yıla ait kılavuzda ilan edilen değerlendirme 

usulünde yapılacaktır.  Bu değerlendirme ile asil ve yedek aday sıralaması belirlenecektir. 

Aday, kazanmış olduğu programa ilan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmak zorundadır. 

Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan açığı başarı 

sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listeden kayıt yapılmaya devam edilmesiyle 

tamamlanır. Bu aşamada, süresi içinde kayıt yapmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder. 

İlan edilen listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; öncelikle bir başka 

Yükseköğretim kurumu’nda kayıtlı olup olmaması; eşitliğin yine değişmediği durumda ise 

başvurulan yılın YGS puanı göz önüne alınır. 

 

Sınav Sonuçlarının İlanı 

Madde 13: Adaylar sınav sonuçlarını  Fakültenin web sayfasından ve uygun yerlere asılacak 

listelerden  öğrenebilirler. Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl adaylar ile 

yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür. 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar 

Madde 14: Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına yabancı 

uyruklu adaylar da başvurabilir. Başvurular bizzat Fakülte 

Sekreterliğine  yapılacaktır.  Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerin kontenjanlarının 

%10'unu aşmamak koşuluyla, yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı 

uyruklu adayların yetenek sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda 

yapılır. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma 

zorunluluğu yoktur. Her bölüm için 1 (bir) yedek aday belirlenebilir.  

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 15: Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin asılmasından sonraki 

3(üç) işgünü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilirler. Bu süreyi 

geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile 

itirazı değerlendirmek üzere 3(üç) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon 

değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2(iki) işgünü içinde değerlendirir, 

bu değerlendirme itiraza cevap niteliği taşır. 

 

Engelli Adaylar 

Madde 16: Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR ile yaygın 

gelişimsel bozukluklar) TYT ham puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını engelli sağlık 

kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir. Bu adayların 

puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl süreyle geçerlidir. Kontenjanın %10’unun 

engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verilmiştir. İlgili programa başvuran engelli öğrenci 

sayısının, engelliler için ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, başvurular diğer 

adaylarla birlikte puan sıralamasına göre değerlendirmeye alınacaktır. 

Yönerge Yürürlük Tarihi 

Madde 17: Bu yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yönerge Yürütücüsü 

Madde 18: Bu yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


