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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu yönerge Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Programlarına özel 

yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına ilişkin hükümleri kapsar. Sınav Komisyonları ve bu 

komisyonların yürüteceği görevler, ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, 

sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri yönerge hükümlerine göre yürütülür. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında yer alan “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” 

ne ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen; 
a) Bölüm: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavını Yapan Bölümlerini, 
b) Dekanlık: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını, 
c)  Fakülte: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini, 
ç)  Fakülte Kurulu: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte 

Kurulunu, 

d) Fakülte Sekreteri: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte 

Sekreterini, 

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte 

Yönetim Kurulunu, 
f)  OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 

g) Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzunu, 
ğ)  ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
h) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, 
ı)   Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu, 
i)  TYT: Temel Yeterlilik Testini, 
j)  YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 
k)  YP: Yerleştirme Puanını 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ön Kayıt, Sınav Organizasyonu, Sınav Yürütme Komisyonu ve Görevleri 

Ön kayıt 

MADDE 4 - (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için 

adayın ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Adayların 

ön kayıt yaptırabilmeleri için; o yıl ÖSYM'nin Özel Yetenek Sınavı için belirlediği TYT taban 

puanı veya başvuru öncesinde ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen daha yüksek bir 

puanı almış olmaları gerekir. 

MADDE 5 - (1) Her aday ön kayıt işlemlerini Çukurova Üniversitesi WEB sayfasından 

yapar. İnternet üzerinden başvurusunu tamamlayan her aday yapmış olduğu kayıt çıktısı ile 

birlikte Özel Yetenek Sınavları Kılavuzunda belirtilen tarihlerde şahsen Fakülteye başvurup 

“Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” almak zorundadır. 

 

 

 

 



MADDE 6 - (1) Adaylar ön kayıt işlemleri sırasında sınavına girmek istedikleri 

bölüm tercihlerini yaparlar. Tercih edilebilecek bölüm sayısı o yıl ilan edilen sınav 

kılavuzunda açıklanır. 

MADDE 7 - (1) Merkezi Yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt 

hakkı kazanmış adaylar da özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. 

MADDE 8 - (1) Ön kayıtlarda oluşacak teknik sorunlardan Fakülte sorumlu 

tutulamaz. 
Sınav Organizasyonu 

MADDE 9 - (1) Adaylar başvurdukları bölümler için belirlenmiş olan sınav 

aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından 

herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır. 

MADDE 10 - (1) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında 

getirmeleri gereken belge ve malzemeler internet sayfasından ve Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda duyurulur. Kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Geçici 

Kimlik Belgesi veya süresi geçerli Pasaport), Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ve TYT 

sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz. 

MADDE 11 - (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Dekanlık 

tarafından yürütülür. Sınav boyunca idari ve akademik personel görevlendirilecektir. 

MADDE 12 - (1) Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar: 
a) Sınav Jürilerini oluşturmak, 
b) Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak, 
c) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait 

asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak, 

d) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak. 
MADDE 13 - (1) Özel Yetenek Sınavlarının Jüri Adayları alanında uzman öğretim 

elemanları arasından Bölüm Kurullarında belirlenir. Dekanlık tarafından Fakülte Yönetim 

Kuruluna önerilir. Fakülte Yönetim Kurulunca asıl ve yedek jüri onaylanır. Hiçbir sınav jürisi 

3 (üç) asıl üyeden az olamaz. 

MADDE 14 - (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarının yöntem ve şekli 

ayrıntılı olarak Özel Yetenek Sınavları Kılavuzunda belirtilir. Sınavların tarihi, süresi, 

özellikleri ve diğer koşulları Güzel Sanatlar Fakültesi WEB sayfasından o yıl yayınlanan Özel 

Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. 

Sınav yürütme komisyonu ve görevleri 

MADDE 15 - (1) “Sınav Yürütme Komisyonu” Dekan başkanlığında en az 3 (üç) 

öğretim elemanı ve Fakülte Sekreterinden oluşur. 
Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri: 

a) Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesinden, etiketlenmesinden, yönlendirme 

levhalarının hazırlanması ve yerleştirilmesinden, sınav evraklarının önceden mühürlenerek 

hazırlanmasından, aday listelerinin bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve 

salonun uygun yerlerine asılmasından, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz teslim 

alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden, sınav evraklarının sınav jürisine 

tesliminden, 

b) Sınav esnasında gereksinim duyulan tüm donanım ve araç, gerecin 

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.  

  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı 

Değerlendirme ve sonuçların ilanı 

MADDE 16 - (1) Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Alınan puanlar ve 

ortalamaya katkıları kılavuzda belirtilen şekilde hesaplanır ve ÖYSP başarı sıralaması 

oluşturulur. 

MADDE 17- (1) Adayların ÖYSP ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) YKS 

Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemi esasına göre hesaplanarak 

Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir. Sonuçlar Dekanlık onayı ile Çukurova Üniversitesi WEB 

sayfasından ilan edilir. Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak 

bölümlere yerleştirilir. 

(2)  Bir önceki yıl ÖSYS Puanları veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile bir 

yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBP’yesine uygulanacak kat sayılar YKS 

Kılavuzunda belirtildiği şekilde hesaplanır. 

(3)  Engelli öğrenci adayları için YKS Kılavuzunda yer alan değerlendirme esasları 

uygulanır. 

(4)  Yabancı uyruklu adaylar Çukurova Üniversitesi Senato kararı ile yayınlanan 

Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine uygun 

olarak Özel Yetenek Sınavlarına girerler. 

MADDE 18 - (1) Asıl listeler ilgili bölümün kontenjanı kadardır. Yedek kontenjan 

özel yetenek sınav kılavuzunda belirtildiği şekli ile uygulanır. 

MADDE 19 - (1) Aday, kesin sonuç listelerinin ilanından itibaren 1(bir) iş günü 

içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süreyi geçiren adayın başvurusu işleme konmaz. 

 
 

 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kesin Kayıt 

Kesin kayıt 

MADDE 20 - (1) Adaylar, başvurdukları bölümün ilan edilen kontenjanı içinde yer 

almak koşuluyla kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Aday kazanmış olduğu bölüme belirlenen 

ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt 

yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjanın dolmaması durumunda, başarı 

sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, belirtilen süre içinde bölüme kesin 

kayıt yapılmaya devam edilir. Bu aşamada da, ilan edilen yedek listelerde adı olan adaylar, 

kayıt için tanınan süreler içinde kayıtlarını yaptırmazlarsa, kesin kayıt haklarını kaybederler. 

(2) Bölüm kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların 

yerleştirilmesinde; ÖYSP’si yüksek aday, bu puanın da denkliği durumunda, TYT puanı 

yüksek olan aday tercih edilir. 

MADDE 21 - (1) Güzel Sanatlar Fakültesi kesin kayıtları, kontenjan açığı bulunan 

bölümlere adayların aldıkları puana göre ve ilan edilen listelerin kayıt günleri dikkate alınarak 

Çukurova Üniversitesinin ilan ettiği kayıt tarihinin bitimine kadar gerçekleştirilir. 

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler, Çukurova 

Üniversitesi Web sayfasından duyurulur. Posta ile kayıt yapılamaz. 

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge hükümleri Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


