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Ön Kayıt Bilgileri 

 

A- Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Kayıtları, 06-10 Ağustos 

2018 tarihleri arasında adresinden online* olarak yapılacaktır. Başvurular ilk gün 

09.00’da açılacak, son gün saat 16:30’a kadar devam edecektir. 

https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Şahsen ve posta 

yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 

Kayıt esnasında adaylardan T.C. kimlik numarası ve diğer nüfus kayıt bilgileri, mezun 

olduğu fakülte, bölüm\ alan bilgisi, Lisans not ortalaması,  iletişim bilgileri ve dijital 

ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir. Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay 

içerisinde, yüzü açık, kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net 

ve uygun çözünürlükte dijital ortama jpg formatında aktarılmış bir fotoğraf olmalıdır. 

Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneĢ gözlüğü ve benzeri 

ögelerle birlikte çektirilen vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

 

 

B- Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Ön Kayıtları, 06-10 Ağustos 

2018 tarihleri arasında https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/ynetim/enstitubasvuru.aspx 

adresinden online*olarak yapılacaktır. Başvurular ilk gün 09.00’da açılacak, son gün 

saat 16:30’a kadar devam edecektir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

Kayıt esnasında adaylardan T.C. kimlik numarası ve diğer nüfus kayıt bilgileri, mezun 

olduğu fakülte, bölüm\ alan bilgisi, Lisans not ortalaması, mezun olduğu enstitü, 

anasanat/anabilim dalı bilgisi, Yüksek Lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, iletişim 

bilgileri ve dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir. Vesikalık fotoğraf, 

adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde 

cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital ortama jpg formatında aktarılmış bir 

fotoğraf olmalıdır. Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneĢ 

gözlüğü ve benzeri ögelerle birlikte çektirilen vesikalık fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir. 

 

C- Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Kayıtları, 06-10 Ağustos 

2018 tarihleri arasında https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx 

adresinden online* olarak yapılacaktır. Başvurular ilk gün 09.00’da açılacak, son gün 

https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/ynetim/enstitubasvuru.aspx
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saat 16:30’a kadar devam edecektir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

Kayıt esnasında adaylardan T.C. kimlik numarası ve diğer nüfus kayıt bilgileri, mezun 

olduğu fakülte, bölüm\ alan bilgisi, Lisans not ortalaması,  iletişim bilgileri ve dijital 

ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir. Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay 

içerisinde, yüzü açık, kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net 

ve uygun çözünürlükte dijital ortama jpg formatında aktarılmış bir fotoğraf olmalıdır. 

Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneĢ gözlüğü ve benzeri 

ögelerle birlikte çektirilen vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

 

 

*Ön kaydını yaptıran aday internet üzerinden kayıt çıktısını alır. Bu belge Sınava 

GiriĢ Belgesi olarak kabul edilir. Adaylar sınav günlerinde sınava giriĢ belgesiyle 

birlikte resmi kimlik (Nüfus cüzdanının aslı veya pasaport) belgelerini de 

yanlarında getirmek zorundadır. Nüfus cüzdanı veya pasaportu yanında olmayan 

adaylar sınavlara alınmayacaktır. 

 

 

Program Kontenjanları 

 

Anasanat Dalı Programı Kontenjan 

Resim Tezli Yüksek Lisans 

Programı 

15 

 

Anasanat Dalı Programı Kontenjan 

Heykel Tezli Yüksek Lisans 

Programı 

5 

 

Anasanat Dalı Programı Kontenjan 

Resim Sanatta Yeterlik Programı 8 

 

 

Sınav Tarihleri 

 

Resim ve Heykel Anasanat Dalı Tezli yüksek Lisans Programı: 

Birinci AĢama Ön Değerlendirme: 13-14 Ağustos 2018 

    

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı: 

Birinci AĢama Ön Değerlendirme: 13-14 Ağustos 2018 

 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Ġlanı: 15 Ağustos 2018 

 

Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı: 

Ġkinci AĢama Mülakat Sınavı: 28 Ağustos 2018  saat: 10.00 

 



Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı: 

Ġkinci AĢama Mülakat Sınavı: 29 Ağustos 2018 saat:10.00 

 

Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı:  

Ġkinci AĢama Mülakat Sınavı: 29 Ağustos 2018  saat: 10.00 

 

 

Sınav Yeri: Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İlgili Anasanat Dalları Derslikleri 

Konuralp Yerleşkesi  

  

 

Ön Kayıt ve BaĢvuru ġartları: 

 

Genel Hükümler: 

1- Adaylar, online başvuru esnasında girdikleri bilgilerin doğruluğunu beyan etmiş sayılırlar. 

Kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile 

idareyi yanılttığı tespit edilen adayın başvurusu reddedilir. Bu adayın programa kesin kaydı 

yapılmış olsa bile silinir. 

 

2- Yüksek Lisans Başvurusu sırasında adaylar, hem Resim Anasanat Dalı hem de Heykel 

Anasanat dalı Yüksek Lisans sınavlarına ayrı ayrı başvuru yapabilirler. 

3- Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 

4- Engelli adaylar için ön kayıtta bildirilen engel durumu bilgisi geçerlidir. Verdikleri bilgileri 

doğrulayan Devlet veya Üniversite hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir 

örneğini sınav başlamadan önce Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadırlar. 

Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmaz ve başvuruları geçersiz sayılır.  

 

 Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı baĢvuru Ģartları: 

 

(1) Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım 

ve Mimarlık Fakülteleri, Plastik Sanatlar Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği programlarının birinden başvuru 

tarihine kadar mezun olmak. 

(2) En az 2.5 (60- Altmış) Lisans Not Ortalamasına Sahip Olmak. 

(3) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı aranmamaktadır.  

(4) Online başvurusunu yapan adaylar; adı soyadı, eğitim bilgileri ve sanatsal 

çalışmalarının (Son 2 yıllık süreci kapsayan en fazla 20 çalışmayı içermelidir) (Adayın 

kişisel-yüz-portre- fotoğrafı olmamalıdır) ve niyet mektubunun yer aldığı PDF 

dosyasını Ön değerlendirme için, duzceresimyukseklisans@gmail.com adresine 

wetransfer yoluyla göndermelidir. Adaya dosyasının tarafımıza ulaştığına dair mail 

gönderilecektir. Bu mail başvuru dosyasının elimize ulaştığına dair önem arz 

etmektedir. Aday bu aşamada maillerini mutlaka kontrol etmelidir.  

 



 

 

Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı baĢvuru Ģartları: 

(1) Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım 

ve Mimarlık Fakülteleri, Plastik Sanatlar Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim-iş Öğretmenliği programlarının birinden mezun 

olmak. 

(2) En az 2.5 (60- Altmış) Lisans Not Ortalamasına Sahip Olmak. 

(3) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı aranmamaktadır.  

 

(4) Online başvurusunu yapan adaylar; adı soyadı, eğitim bilgileri ve sanatsal 

çalışmalarının (Son 2 yıllık süreci kapsayan en fazla 20 çalışmayı içermelidir) (Adayın 

kişisel-yüz-portre- fotoğrafı olmamalıdır) ve niyet mektuplarının yer aldığı PDF 

dosyasını Ön değerlendirme için, duzceheykelyukseklisans@gmail.com adresine 

wetransfer yoluyla göndermelidir. Adaya dosyasının tarafımıza ulaştığına dair mail 

gönderilecektir. Bu mail başvuru dosyasının elimize ulaştığına dair önem arz 

etmektedir. Aday bu aşamada maillerini mutlaka kontrol etmelidir.  

 

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı baĢvuru Ģartları: 

 

(1)  Yüksek Lisans mezunu olmak, Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar 

Fakülteleri, Sanat Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Plastik 

Sanatlar Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş 

Eğitimi Bölümleri veya Yüksek Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Enstitüleri, Sosyal 

Bilimler Enstitüleri, Eğitim Bilimleri Enstitüleri ilgili Anasanat/Anabilim dallarından 

birinde tamamlamış olmak.   

(2) Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır. Düzce Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği, Dördüncü Bölüm, Madde 25-3) 

(3) Güzel sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi; Sanat, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi mezunlarının başvurularında ALES puan şartı aranmamaktadır. (Düzce 

Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Dördüncü Bölüm, Madde 

25-1’e göre Güzel sanatlar Fakültesi vb. Fakültelerin dışından mezun olanların 

başvurularında ALES Sözel Puan türünde en az 55 puan almış olmaları 

gerekmektedir).  

(4) En az 2.5/4 (60- Altmış) Lisans veya Yüksek Lisans Not Ortalamasına Sahip Olmak. 

(5) Online başvurusunu yapan adaylar; adı soyadı, eğitim bilgileri ve sanatsal 

çalışmalarının (Son 2 yıllık süreci kapsayan en fazla 20 çalışmayı içermelidir) (Adayın 

kişisel-yüz-portre- fotoğrafı olmamalıdır) ve niyet mektubunun yer aldığı PDF 

dosyasını Ön değerlendirme için, duzceresimsanattayeterlik@gmail.com adresine 

wetransfer yoluyla göndermelidir. Adaya dosyasının tarafımıza ulaştığına dair mail 



gönderilecektir. Bu mail başvuru dosyasının elimize ulaştığına dair önem arz 

etmektedir. Aday bu aşamada maillerini mutlaka kontrol etmelidir.  

 

 

 

Sınavlar: 

Lisansüstü Giriş sınavları hakkında Enstitü Yönetim Kurulunca alınan kararlar geçerlidir.  

 

1- Resim ve Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Sınavı AĢamaları 

aşağıdaki şekildedir:  

a) Birinci AĢama: Ön Değerlendirme: Anasanat Dallarınca belirlenen Jüri belirtilen 

tarihte adayların mail yoluyla ulaştırdıkları sanatsal ve akademik çalışmalarını içeren 

dosyalarını ve niyet mektuplarını değerlendirir. Mülakat sınavına katılmaya hak 

kazanan adayların ilanı enstitü web sitesinden yapılır. Adaylar, Mülakat sınavına ilan 

edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır.  

 

b) Ġkinci AĢama: Mülakat Sınavı: İkinci aşama değerlendirmeleri her Anasanat Dalının 

oluşturduğu  "Sınav Jürisi" tarafından yapılır. Mülakat sınavında Resim Anasanat 

Dalı adayları çalışmalarından oluşan dosyalarını yanlarında getirirler.   

 

2- Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Sınav AĢamaları aşağıdaki şekildedir:  

a) Birinci AĢama: Ön Değerlendirme: Jüri belirtilen tarihte adayların mail yoluyla 

ulaştırdıkları sanatsal ve akademik çalışmalarını içeren dosyalarını değerlendirir. 

Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilanı enstitü web sitesinden 

yapılır.   

b) Ġkinci AĢama: Mülakat Sınavı: Mülakat sınavında Resim Anasanat Dalı adayları 

çalışmalarından oluşan dosyalarını ve 1 (bir) adet referans mektubunu yanlarından 

getirirler.   

 Sınavların Değerlendirilmesi ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi: 

 

Resim ve Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı: 

 

(1)Birinci AĢama- Ön Değerlendirme: Adayların dosyaları ve adayın niyet mektubu jüri 

tarafından değerlendirilir. Birinci aşama değerlendirmeleri her Anasanat Dalının oluşturduğu 

‘Sınav Jürisi’ tarafından yapılır.   

 

"Sınav Jürisi" tarafından yapılan değerlendirme sonuçları Sınav Yürütme Komisyonu başkanı 

tarafından tutanakla teslim alınır.  

 

NOT: Online Başvurusunu yapan aday sanatsal çalışmalarından oluşan dosyasını ve niyet 

mektubunu tercihlerine göre duzceresimyukseklisans@gmail.com ve 

mailto:duzceresimyukseklisans@gmail.com


duzceheykelyukseklisans@gmail.com adresine wetransfer yoluyla göndermelidir. Adaya 

dosyasının tarafımıza ulaştığına dair mail gönderilecektir. Bu mail başvuru dosyasının elimize 

ulaştığına dair önem arz etmektedir. Aday bu aşamada mutlaka maillerini kontrol etmelidir.   

 

a) Birinci AĢama Ön Değerlendirme adayın sanatsal çalışmalarından oluşan dosyasının 

değerlendirilmesi aşamasıdır.  

 

b) ‘Sınav Jürisi’ tarafından yapılan değerlendirme sonuçları Sınav Yürütme Komisyonu 

başkanı tarafından tutanakla teslim alınır.  

 

c) Ön Değerlendirmede aşamasından geçerek mülakat sınavına girmeye hak kazanan 

adayların listesi Üniversite ve Enstitü web sitesi ile Enstitü binası panolarında ilan edilir, mail 

veya telefon yoluyla adaylar sınava çağrılır. Adaylar, Mülakat sınavına ilan edilen gün, saat 

ve yerde girmek zorundadır. 

 

(2) Ġkinci AĢama: Mülakat Sınavının Değerlendirilmesi: İkinci aşama değerlendirmeleri 

her Anasanat Dalının oluşturduğu ‘Sınav Jürisi’ tarafından yapılır.  

 

(1) Tezli Yüksek Lisans: Lisans not ortalamasının %10’ u, Akademik ve Sanatsal Dosya 

değerlendirmesinin %40’ı, Mülakat Sınavının %50’si alınarak toplamı yapılan 

değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.   

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 

 

(1) Birinci AĢama- Ön Değerlendirme Adayların dosyaları ve niyet mektupları jüri 

tarafından değerlendirilir. Mülakata alınacak adayların sayısı ilan edilen kontenjanın en 

az 3 katı ile sınırlandırılır.  

Birinci aşama değerlendirmeleri Resim Anasanat Dalının oluşturduğu ‘Sınav Jürisi’ 

tarafından yapılır.   

NOT: Online Başvurusunu yapan aday sanatsal çalışmalarından oluşan dosyasını 

duzceresimsanattayeterlik@gmail.com adresine wetransfer yoluyla göndermelidir. Adaya 

dosyasının tarafımıza ulaştığına dair mail gönderilecektir. Bu mail başvuru dosyasının elimize 

ulaştığına dair önem arz etmektedir. Aday bu aşamada mutlaka maillerini kontrol etmelidir.   

 

    a) Birinci AĢama Ön Değerlendirme adayın sanatsal çalışmalarından oluşan dosyasının 

değerlendirilmesi aşamasıdır.  

 

b) ‘Sınav Jürisi’ tarafından yapılan değerlendirme sonuçları Sınav Yürütme Komisyonu 

başkanı tarafından tutanakla teslim alınır.  

 

c) Ön Değerlendirmeden geçen adayların listesi Üniversite ve Enstitü web sitesi ile Enstitü 

binası panolarında ilan edilir, mail veya telefon yoluyla adaylar sınava çağrılır. 

 

mailto:duzceresimsanattayeterlik@gmail.com


(2) Ġkinci AĢama: Mülakat Sınavı: İkinci aşama değerlendirmeleri her Anasanat Dalının 

oluşturduğu ‘Sınav Jürisi’ tarafından yapılır.  

 

(2) Sanatta Yeterlik: Lisans not ortalamasının %10’ u, Yüksek Lisans not ortalamasının 

%20’si, Akademik ve Sanatsal Dosya değerlendirmesinin %30’u, Mülakat Sınavının 

%40’ı alınarak toplamı yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 60 

olmalıdır.   

 

Lisansüstü GiriĢ Sınavında uygulanacak kurallar: 

 

a) Adaylar sınav salonlarına ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve 

benzeri elektronik aygıtlarla giremez. 

b) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın her hangi bir aşamasına katılmayanlar, 

sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler ve kopya teşebbüsünde bulunanların 

sınavları geçersiz sayılır. 

c) Sınavların her hangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun yeni 

sınav yapılmaz. 

d) Sınav yoklaması, Sınava Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesi ile kontrol edilerek yapılır.  

 

Sınav Sonuçlarının Ġlanı 

Sınav sonuçları üniversite ve enstitü web sitelerinde ilan edilecek ve ayrıca Resim ve Heykel 

Anasanat Dalları Yüksek Lisans Programları ve Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik 

Programı Sınavlarını kazanan asil ile yedek adayların puanlarına göre hazırlanmış listeleri 

enstitü ilan panolarında duyurulacaktır.  

 

Sınav Sonucuna Ġtiraz 

 (1) Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 5 (beş) iş günü içinde 

sonuçlara itiraz için Enstitü Müdürlüğü’ne başvurabilir. Bu süreyi geçiren adayların 

başvuruları işleme konmaz.  

(2) Enstitü Müdürlüğü, Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek üzere en az 3 (üç) 

öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturur. 

(3) Komisyon, itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 (iki) iş günü içinde itirazları 

değerlendirir ve sonucu yazılı olarak Enstitü Müdürlüğü’ne iletir.  

(4) Enstitü Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararıyla itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı 

olarak bildirir. 

 

Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler 

 

a- Adayların yüksek lisans programına kayıtları için mezuniyet durumlarını gösteren lisans 

diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, Sanatta Yeterlik programına 



kayıtları için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet durumlarını gösteren lisans diploması veya 

geçici mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, 

b- Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans transkripti aslı veya onaylı örneği 

Sanatta Yeterlik programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans transkripti aslı veya 

onaylı örneği 

c- Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6), 

d- Nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgah Belgesi ve 6 TL değerinde posta pulu 

 

Not: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca kesin kayıt için gerekli belgelerin 

güncellenmesi durumunda yeni bilgiler geçerli olacaktır. İlgili belgeler kayıt esnasında enst itü 

web sitesinden ilan edilecektir.  

 

 

Kılavuzda Yer Almayan Durumlar 

 

Bu Kılavuzun dayandığı Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; 

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Notlar: 

 Sınavlara, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. 

 Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. 

 

 

 


