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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

 

 

Ön kayıt Bilgileri 

 

Heykel ve Resim Bölümlerine ön kayıtlar, 17‒24 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

http://ozelyetenek.stf.duzce.edu.tr/adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurular son 

gün saat 24:00’e 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 

lise, bölüm\ alan bilgisi, YGS puanı,  iletişim bilgileri, bölüm tercihleri 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 güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle 

birlikte çektirilen vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

 

Bölüm Kontenjanları 

 

 Heykel Bölümü : 15 kişi  

 Resim Bölümü : 15 kişi  

 

Ön kayıt Koşulları 

 

1) Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (kesin kayıt 

tarihine kadar) mezun olan ve 2017 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6’dan 

(puan türlerinin en az birinden en yükseği kullanılacaktır.) 150 (Ortaöğretim Başarı 

Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış olan adaylar başvurabilir. 

 

2) Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da ön kayıt yaptırabilirler. 

 

3) Engelli adaylar için ön kayıtta bildirilen engel durumu bilgisi geçerlidir. YGS puan 

türlerinden birinden 100 puan veya üzerinde puan almış olanlar başvurabilirler. 

Verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alacakları sağlık 

raporlarının onaylı bir örneğini 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü sınavlar başlamadan 

30 dakika öncesine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadırlar. 

Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmaz ve başvuruları geçersiz sayılır. 

 

4) Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle çıkartılmış bulunanlar ön 

kayıt yaptıramazlar.  

 

5) Alan içi kabul edilecek Ortaöğretim Alan Kodları, Yönetim Kurulunun kararı ile 

belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir.  

http://ozelyetenek.stf.duzce.edu.tr/
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Alan İçi Kabul Edilecek Ortaöğretim Alan ve Dal Kodları 

Alan 

Kod 

Alan Adı Dal 

Kod 

Dal Adı 

6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF 3 GRAFİK 

6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF 101 GRAFİK\ GRAFİK 

SANATLAR 

6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF 4 FOTOĞRAF 

6047  SANAT VE TASARIM 2 PLASTİK SANATLAR 

6048  SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 5 SERBEST SERAMİK 

ŞEKİLLENDİRME 

6046  SANAT (KONSERVATUVAR-GÜZEL 

SANATLAR LİSESİ) 

102 RESİM 

6306 SANAT (GENEL LİSE) - - 

 

 

6) Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 

 

 

Bölüm Tercihleri Belirleme 

 

Başvuru sırasında adaylar 2 (iki) tercih yapabilirler.  Ön kayıt formunda yapılan tercihler kayıt 

işleminden sonra değiştirilemez. 

 

Sınava Gelirken Getirilecek Malzeme ve Belgeler 

 Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş,  

 Sınav Giriş Belgesi (İnternet kayıt çıktısı),* 

 Kimlik (Nüfus cüzdanının aslı veya pasaport). 

 Kıskaç, mandal vb.  

 

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

olarak kabul edilir. Adaylar sınav günlerinde sınava giriş belgesiyle birlikte resmi kimlik (Nüfus 

cüzdanının aslı veya pasaport) belgelerini de yanlarında getirmek zorundadır. Nüfus cüzdanı 

veya pasaportu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. 

 

Sınavlar 

 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü ve Resim Bölümü 2017‒2018 Özel 

Yetenek Sınavları 05‒06 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav iki aşamadan 

oluşmaktadır. 

 

1) Birinci Aşama: Canlı Modelden Desen Sınavı: Resim ve Heykel bölümlerine 

başvuran adayların tamamının katılımıyla gerçekleşecek olan eleme sınavıdır. 

Birinci aşama sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Birinci aşama sınavından 

50 ve daha yüksek puan alan aday başarılı sayılır ve Bölüm Alan Sınavlarına 

girmeye hak kazanır. 50 puanın altında kalan adaylar ise başarısız sayılır ve 

aldıkları puan ilan edilmez. İkinci aşamaya geçmeye hak kazananların listesi 

Fakülte web sayfası ve panolarında ilan edilir.  
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Birinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi: Birinci Aşama Sınavı değerlendirmesi 

Desen Sınavı Jürisi tarafından yapılır. Birinci aşama değerlendirmelerinde göz 

önünde bulundurulan ölçütler; oran-orantı, kompozisyon bilgisi, dikkat ve gözlem 

gücüdür. 

 

2) İkinci Aşama: Bölüm Alan Sınavı: Birinci aşama sınavından 50 puan ve üzeri alan 

adaylar; yapmış oldukları bölüm tercihlerine göre ilgili bölümlerde ikinci aşama 

sınavına girerler. İkinci aşama sınavı ve süresi “Bölüm Alan Sınavı Jürisi” 

tarafından hazırlanır. 

 

ÖNEMLİ: Bölüm Alan Sınavı Jürileri her iki bölümün de Bölüm Alan Sınavını 

farklı saatler olarak belirleyerek, ikinci aşamaya geçen tüm adayların her iki 

bölümde de sınava girebilme hakkını gözetir. 

 

Bölüm alan sınavları programı aşağıdaki gibidir:  

 

a) Heykel Bölümü Alan Sınavı: 

Tek oturumdan oluşan Bölüm Alan Sınavı; “İmgesel Kurgulama Karakalem 

Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek 

Sınav Puanı; Bölüm Alan Sınavının %100’ü alınarak toplam 100 puan 

üzerinden hesaplanacaktır.  

 

İmgesel Kurgulama Karakalem Çizim Sınavı Değerlendirmesi: Bu 

sınav değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan ölçütler; oran-

orantı, form ve uzam algısı, plastik yaklaşımdır. 

 

Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için Bölüm Alan 

Sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur. 60 

puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye dâhil 

edilmeyip puanları ilan edilmez. 

 

 

b) Resim Bölümü Alan Sınavı: 

 

100 puan üzerinden değerlendirilen Bölüm Alan Sınavı; İmgesel çizim ve Renkli kurgu 

çalışması aşamalarından oluşmaktadır.  Bu 100 puan, İmgesel çizim %70, renkli 

kurgu çalışması % 30 olmak üzere iki değerlendirmenin toplamı ile elde edilir. Her iki 

sınavdan birine girmeyen adayın puan hesaplaması girdiği sınav ve yüzdesi 

üzerinden yapılır.  

 

 

İmgesel Çizimin Değerlendirmesi: İmgesel çizimin değerlendirme ölçütleri; 

adayın hayal ve gözlem gücü, yaratıcılığı, kompozisyon bilgisi, verilen konuya 

bakış açısı, olayları gösterme ve yorumlamadaki özgünlüğüdür.  

 

Renkli Kurgu Çalışması Değerlendirmesi: Renkli Kurgu Çalışması 

değerlendirme ölçütleri; adayın gözlem gücü, kompozisyon bilgisi, renk bilgisi 

ve kullanımı, verilen konuyu ifade biçimi, olayları gösterme ve yorumlamadaki 

özgünlüğüdür. 
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Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için Bölüm Alan Sınavından 100 

puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur. 60 puanın altında kalan 

adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye dâhil edilmeyip puanları ilan 

edilmez. 

 

 

 

Sınav Takvimi 

 

Birinci Aşama 

Sınavı 

Sınav Tarihi Sınav 

Saati 

Sınav Yeri Sınav Sonucu 

İlan Tarihi 

Canlı Modelden 
Desen Sınavı 

05 Ağustos 2017 10:
00

‒ 11:
30

 Düzce Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi  
 

05 Ağustos 
2017 (saat 

16.00’dan sonra) 

İkinci Aşama: 
Heykel Bölümü 
Alan Sınavı 
 

Sınav Tarihi Sınav 
Saati 

Sınav Yeri Sınav Sonucu 
İlan Tarihi 

İmgesel Kurgulama 

Karakalem Çizim 

Sınavı 

 

06 Ağustos 2017 

 

10:
00

‒ 11:
30

 Düzce Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

08 Ağustos 
2017 

İkinci Aşama: 
Resim  Bölümü 
Alan Sınavı 
 

Sınav Tarihi Sınav 
Saati 

Sınav Yeri Sınav Sonucu 
İlan Tarihi 

İmgesel Çizim 

Sınavı 

06 Ağustos 2017 13:
30

– 14:
30

 Düzce Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

08 Ağustos 
2017 

Renkli Kurgu 

Çalışması 

06 Ağustos 2017 15:
00

 –16:
00

 

 

Adres: Çiftepınarlar mahallesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Konuralp, DÜZCE 

Tel: +90 380 542 12 64 

 

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi 

 

 Adayın Özel Yetenek Sınavı ile Fakülteye yerleştirilmesinde esas alınacak 

Yerleştirme Puanı (YP) aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanacaktır. 
  

 
 

a) Aday aynı alandan geliyor ise;  

 Yerleştirme Puanı (YP)= (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×YGS‒P)+(0,03×OBP) 

 

b) Aday diğer alandan geliyor ise; 

 Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×YGS‒P) 

 

c) Engelli adaylar YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer 

alan Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı 

puanına göre değerlendirilir. 
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 (2) Yukarıdaki formülde Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ÖSYM tarafından 

değişiklik yapılması durumunda değerlendirme yeni formüle göre düzenlenir. 

 

 (3) 2017 ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile ilgili 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 

2017 ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans 

programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.  

 

(4) Özel Yetenek Sınavının İkinci Aşamasında 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 

adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere kayıt listesinde sıralanır.  

 

Sınav Sonuçlarının İlanı 

 

YP puanlarına göre asil ve yedek listelerin belirtildiği sınav sonuçları 08 Ağustos 2017 

tarihinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin web sayfasında ve 

panolarında ilan edilir. Listelerin ilanından sonra verilen tarihler arasında asil adayların 

kayıtları yapılır. Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam 

edilir. Yedek listeler, Fakülte web sayfasında ve panolarında ilan edilir.  

 

Kesin kayıt işlemleri Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri 

Birimi tarafından yürütülür. 

 

Sınav Sonucuna İtiraz 

 

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

sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları 

işleme konmaz. Dekanlık, Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek üzere en az 3 

öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz 

başvurularının bitiminden sonraki 2 (iki) iş günü içinde değerlendirir ve sonucu yazılı olarak 

Dekanlığa iletir. Dekanlık, Yönetim Kurulu kararıyla itiraz değerlendirme sonucunu adaya 

yazılı olarak bildirir. 

 

Kesin Kayıt 

 

Asil olarak kazanan adaylar için kesin kayıtlar: 09-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 

çalışma saatleri içerisinde (08:00‒17:00) yapılacaktır. (hafta sonu kayıt kabul edilmeyecektir). 

 

Yedek Kayıtlar: 16 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yapılacaktır. Bu aşamada; ilan edilen 

yedek listede yer alan aday, kayıt için tanınan sürede kaydını yaptırmazsa kesin kayıt 

hakkını kaybeder. 

 

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

 

 “Lise Diploması”nın aslı ya da yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”nin aslı ve 1 adet 

fotokopisi 

 T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 Adayın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğrafı, 

 2 (iki) adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 (altı) adet 1,25TL.’lik posta pulu 
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 Askerlik çağına gelen 1993 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin üniversitede eğitim-

öğretim için Askerlik Şubesinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”ni getirmeleri 

zorunludur. Askerliğini yapmış olan öğrencilerin “Terhis Belgesi”nin aslını veya 

fotokopisini, askerlik görevinden muaf (sağlık, engel sorunları vb. nedeniyle) olanların 

“Muafiyet Belgesi”nin aslı veya fotokopisini getirmeleri gerekmektedir. ("Askerlik 

Durum Belgesi Sorgulama" adresinden askerlik durumu öğrenilebilir.)1995 ve daha 

önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik 

Durum Beyanı, 

 2017 YGS Sonuç Belgesi, 

 

 

Not: Adaylar, kayıt için gerekli belgelerle bizzat veya temsilcileri tarafından noter tasdikli 
vekâletnameleriyle başvurabilirler. Eksik belge veya posta ile kayıt kabul edilmez. 
 
 

KILAVUZDA YER ALMAYAN DURUMLAR 

 

Bu Kılavuzun dayandığı Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; 

Düzce Üniversitesi Lisans 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. 

 Ön kayıt formunda yapılan tercihler kayıt işleminden sonra değiştirilemez. 

 Sınavların başlamasından 15 dakika sonra gelen adaylar Sınav Salonuna kesinlikle 

alınmayacaktır. 

 Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. 

http://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama
http://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama

