Genel Açıklama

Dicle Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki Görsel Sanatlar
Bölümü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 40 öğrenci Özel Yetenek
Sınavı ile alınacaktır. Sınavlarla ilgili detaylı açıklamalar kılavuzda yer almaktadır.
Sınav Yürütme Kurulu sınav ile ilgili kararları almış olup gerekli gördüğü takdirde
değiştirme yetkisine sahiptir. Salgın hastalıkla ilgili gelişmelerin kötüye gitmesi
ve sokağa çıkma yasağının oluşması gibi durumlarda; sınav çevrimiçi gerçekleştirilebilir. Bu durumda, Sınav Yürütme Kurulu koşul ve ihtiyaçlara göre internet
üzerinden ek bilgi ve belge talebinde bulunma hakkına sahiptir.
Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür
girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, Özel Yetenek
Sınavı’nı kazanan adayların, kesin kayıt sırasında başvuru dosyasındaki tüm
evraklarının doğru beyan edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde adayın sınavı
geçersiz sayılarak hakkında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
Bu sınava müracaat eden adaylar sınav kılavuzunda ve sınava ilişkin yapılan/yapılacak olan duyurularda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılır.

Fakültemize
2021-2022
Eğitim-Öğretim yılı için
Özel Yetenek Sınavı
ile alınacak
öğrenci sayıları

Bölüm
Görsel Sanatlar
Kontenjan
36+4 (Engelli Kontenjanı)
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Başvuru

1.1 Ön Kayıt Koşulları
1.1.1. Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.
1.1.2. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT)
herhangi bir türünden en az 180 puan almış olma koşulunu sağlamak (Engelli
öğrenciler için 100 puan).
		Not: “2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir
		
oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı”
		
sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak
		
isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi
		
içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.” (2021 Yükseköğretim
		
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sayfa 35,
		
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf).
1.1.3. Özel Yetenek Sınavı başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan
edilecek web adresinden yapılacaktır.
1.1.4. Eksik belgelerle veya başvuru süresi dışında yapılmış olan başvurular kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
1.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.2.1. Başvuru Dilekçesi (Çevrimiçi Doldurulacak)
1.2.2. 2021-YKS Sınav Sonuç Belgesi (TYT ve Orta Öğrenim Başarı Puanı’nı içermelidir)
1.2.3. Adayın mezun olduğu liseden alınan diplomanın 300 dpi çözünürlükte taranmış
“.JPEG” formatlı belgesi.
1.2.4. Bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.
1.2.5. Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu.
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Başvuru
Tarihi
ve
Yeri

Online Başvurular
16-20 Ağustos 2021
tarihleri arasında
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından
ilan edilecek web adresinden yapılacaktır.
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Sınav Türü,
Tarihi
ve
Yeri

3.1. Sınav Türü ve Tarihi:
Özel Yetenek Sınavı, 26 Ağustos 2021 tarihinde
saat: 10.00-11.30’da yüz yüze olacak şekilde tek
oturum halinde yapılacaktır.

3.2. Sınav Yeri:
Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi) Kampüs-Diyarbakır

Not: Adayların sınava girecekleri salon listeleri Özel 		
Yetenek Sınavı’ndan önce Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel Sanatlar Bölümü web sayfasında ilan edilecektir.
http://www.dicle.edu.tr/birimler/sanat-ve-tasarim-fakultesi

Sınav İçin
Adayların
Yanlarında
Getirmesi
Gerekenler
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Özel Yetenek Sınavı giriş belgesi

(Online Başvuru sırasında çevrimiçi oluşturulur)

Resim altlığı

(Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından temin edilecektir)

Kurşun kalem
Silgi
Kalemtıraş
Kıskaç veya mandal
Tükenmez kalem
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Engelli
Adaylar
İçin
Başvuru
Şartları

Yetenek sınavında engelli adaylar için mevcut
kontenjanın %10’u (4 kişi) ayrılmıştır. “Engelli
adaylardan (bedensel engelli, görme engelli,
işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim
kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın
yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)
kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek,
yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları
yapılır.” (2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) Kılavuzu, sayfa 34, https://dokuman.
osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf ).
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Özel
Yetenek
Sınavı’nın
Yapılması

Özel Yetenek Sınavı, kılavuzda belirtilen yer,
tarih ve saatte yapılacaktır. Adayların sınav
yerinde, sınav saatinden en az yarım saat
önce bulunmaları gerekmektedir. Sınava
geç gelen adaylar ilk 15 dakika içerisinde
sınava alınabilir ancak, bu adaylara ek süre
verilmeyecektir. Sınav giriş belgesi ve kimlik
(Ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri) belgesi yanında bulunmayan
adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
Özel Yetenek Sınavı 26 Ağustos 2021 tarihinde saat: 10.00-11.30’da yüz yüze olacak
şekilde tek oturum halinde yapılacaktır.
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Değerlendirme
ve Yerleştirme

Adayların Yerleştirme Puanı (YP), yapılan tek oturumdan alınan puan ile birlikte TYT ve
ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarından elde edilecektir.
7.1. Özel Yetenek Sınavı
		
Özel Yetenek Sınavı, Özel Yetenek Sınav Jürisi tarafından 100 puan
		
üzerinden değerlendirilir. Adayların Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı
		
sayılmaları için en az 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Özel
		
Yetenek Sınavı’nda 60 puanın altında bulunan adaylar ise başarısız sayılır.
7.2. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) Belirlenmesi
		
Sınav tek oturumdan gerçekleşeceği için adayın Özel Yetenek Sınavı’ndan 		
		
aldığı puan, Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) olarak hesaplanır.
7.3. Yerleştirme Puanı (YP) Hesabı
		
Adayların aldıkları Özel Yetenek Sınavı puanı ham puan olarak adlandırılır
		
ve ÖSYM kılavuzunda verilen aşağıdaki formül kullanılarak Özel Yetenek
		
Standart Puanına (ÖYSP-SP) dönüştürülür:

(

)

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)=10x Adayın ÖYSP Puanı-ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması +50
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması
		
		

Özel Yetenek Sınavı ile Görsel Sanatlar Bölümü’ne yerleştirmeye esas olacak
Yerleştirme Puanı (YP) aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanacaktır.
Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17x (ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYTP)

ÖYSP-SP= Özel Yetenek Standart Puanı, OBP= Orta Öğrenim Başarı Puanı, TYTP= Temel Yetkinlikler Testi Puanı
*2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına (OBP) ilişkin katsayıları yarıya (0,11/2) düşürülecektir.

Yerleştirme Puanı sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulur. Mevcut kontenjanın
%50’ı (20 kişi) kadar yedek aday listesi ilan edilecektir.

Kesin
Kayıt
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Kesin kayıt için gerekli belgeler, Asıl ve Yedek
Listelerin açıklanmasını müteakip Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir. Kaydını gününde yaptırmayan aday,
kayıt hakkını kaybeder.

Not

Sınava ilişkin her türlü
itiraz sınav sonuçlarının
ilan edildiği günün
ertesi iş günü mesai
bitimine kadar, Sınav
Yürütme Kurulu
Başkanlığına yazılı
olarak yapılacaktır. Aksi
halde yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.

