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Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2016-2017 eğitimöğretim yılı için ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Bölümler ve öğrenci kontenjanları
aşağıdaki gibidir.
Kontenjan
Bölümü
Moda Tasarımı
El Sanatları
Tasarımı ve
Üretimi

Normal
Öğrenim
20

İkinci
Öğrenim
-

20

-

Yabancı
Uyruklu
2

2

Ön Kayıt
Tarihi
ÖSYM’in
sınav
sonuçlarını
açıklamasından
itibaren
22.07.2016 ya
kadar

Sınav Tarihi

26.07.2016
27.07.2016

Kesin Kayıt
Tarihi
Elektronik
Kayıtlar:
12-16.08.2016
Normal
Kayıtlar :
15-19.08.2016

Yedek Kayıt
Tarihi

22-24.
.08.2016
25-26.
08.2016

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Başvuru Takvimi (SÜYÖS Takvimi netleştiği zamanda ilan edilecektir.)
Tercih Süresi
Yerleştirme Sonuç İlanı
Kesin Kayıt Tarihleri
Boş Kontenjan İlanı
Ek yerleştirme Başvuru Tarihleri
Ek yerleştirme Sonuç İlanı
Ek Yerleştirme Asil Kayıt İlanı
Ek Yerleştirme Yedek Kayıt İlanı

1. ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER
1) Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin herhangi bir bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için liselerden mezun olan
adayların 2016-YGS puanlarından en az birinden 180 puan almış olmak gerekir.
2) Ön kayıtlar ÖSYM nin sonuçları açıklamasından itibaren başlayacak olup 22 Temmuz 2016 tarihinde
saat 17.00 de sona erecektir.
3) Sanal ortamda önkayıt yapacak adayların, sisteme biyometrik fotoğraf çektirerek müracaat formuna
yüklemeleri gerekmektedir.
4) Aday, sınava gelirken başvuru formu çıktısı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gelmelidir.
5) Adaylar Sanat ve Tasarım Fakültesinde farklı 2 bölümü de tercih edebilir.
6) Bir başka öğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış olanlar ön kayıt yaptıramazlar.
7) Ön kayıt yapan öğrenciler beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Önkayıtlar esnasında doğru beyanda
bulunmadığı anlaşılan adaylar için yasal işlem başlatılmakla birlikte, kesin kayıt hakkı da olmayacaktır.
(Adayın doğru beyanda bulunmaması halinde öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olsa okuldan atılır ve yasal
işlem başlatılır.)
Sanat ve Tasarım Fakültesi; Moda Tasarımı ve El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümlerine öğrenci
alımları için ön kayıtlar, Fakültemizin web sayfasından sanal ortamda alınacaktır.

ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI , ÖN KAYITLARI VE YERİ
1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli,
işitme engelli, otizm ) engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100 ve
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2)

3)

4)

5)

üzerinde olması gerekmektedir. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan
karar uyarınca; engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirilmeye katılmadan (OSYS Kılavuzunda yer alan
formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin
kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür.
Engelli adayların ön kayıtları için doğrudan Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri
Birimi’ne ( Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi Selçuklu/KONYA)
şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Engelli adayların Ön kayıt başvurularını ÖSYM nin sonuçları açıklaması ile 22 Temmuz 2016 tarihlerinde
ve 08.00-12.00 -13.00-17.00 saatleri arasında yapmaları gerekmektedir.) Posta yolu ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir
Kayıt esnasında engelli adaylardan, 2016 YGS sonuç belgesi, fotoğraflı onaylı özel kimlik belgesi ( yalnızca
nüfus cüzdanı veya pasaport, özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) 12 adet vesikalık fotoğraf ve bir
üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları ve engellik durumlarının yüzdelik oranını
gösteren sağlık kurulu raporu istenmektedir
Vesikalık fotoğraf adayların son 6 ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkta tanınmalarını sağlayacak
şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

2.ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI
2.1. Sınav Yürütme Komisyonu: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir
başkan üç üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon Sanat ve Tasarım Fakültesi için yapılacak özel yetenek sınavının
yapılması için jüri üyelerinin oluşturulması, sınavın uygulanışı, değerlendirmesi yönteminin ve hesaplama
sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
2.2.Yetenek Sınavı Jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından seçilecek diğer öğretim
elemanlarından oluşur.
2.3. Özel Yetenek Sınav Yeri ve Tarihi: Sınav 26.07.2016-27.07.2016- tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Alaeddin
Keykubat Yerleşkesinde bulunan Sanat ve Tasarım Fakültesi binasında yapılacaktır.
2.4. Birinci Aşama Baraj Sınavı: Birinci Aşama Baraj Sınavı 3.1. maddesinde bulunan tablodaki tarih ve saatte
yapılacaktır. Moda Tasarımı ve El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümleri sınavı için aday öğrencilere 35X70
resim kağıdı verilecektir. Her bölüm için sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda aday öğrenciler sınav esnasında ara
vermeyeceklerdir.
2.5. İkinci Aşama Branş Yerleştirme Sınavı: İkinci Aşama Branş Yerleştirme Sınavı 3.1. maddesinde bulunan
tablodaki tarih ve saatte yapılacaktır.
Moda Tasarımı bölümü için 120 dakikalık bu sınavda alanla ilgili alan sınavı/imgesel çalışma yaptırılacaktır. Bu
sınav için aday öğrencilere 35 X 70 resim kâğıdı verilecektir. Sınav esnasında ara verilmeyecektir.
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümü için 120 dakikalık bu sınavda alanla ilgili alan sınavı/imgesel çalışma
yaptırılacaktır. Bu sınav için aday öğrencilere 35 X 70 resim kâğıdı verilecektir. Sınav esnasında ara
verilmeyecektir.
3. ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN KONULAR
3.1. Sınavlar 29.07.2015- 30.07.2015 tarihlerinde aşağıdaki tabloda belirtildiği haliyle yapılacaktır.
BİRİNCİ AŞAMA

Bölümler

Tüm Bölümler

B a r a j Sınavı
26.07.2016

Sınav saatleri

10:00-12:00

İKİNCİ AŞAMA
B r a n ş Sınavı
27.07.2016

Bölümler

Moda
Tasarımı

Sınav saatleri

10:00 - 12:00
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El Sanatları
Tasarımı ve
Üretimi
13:00 - 15:00

3.2. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav
giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini yanında
bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır.
3.3. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binasına gelmeleri gerekmektedir.
3.4. Adayların aşağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2H, HB, B, 2B, 3B karakalem,
Normal silgi, hamur silgi,
Kalemtraş
Bant
Kağıt kıskacı
Cetvel, Pergel, vs.

3.5. Adayların sınav salonu, sınav günü saat 08.30’da Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi girişinde ilan
edilecektir. Adayların sınavın başlama saatinden önce sınav salonunu mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir.
3.6. Adaylar yanlarında resim kağıdı, maket bıçağı ve resim çantası getirmeyeceklerdir. Gerekli resim kâğıtları
Fakülte İdaresi tarafından mühürlü olarak sınav esnasında verilecektir. Dışarıdan getirilen resim kâğıtlarının sınav
salonuna alınmasına izin verilmeyecektir.
3.7.Sınav başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak Sınav Yürütme Komisyonu
Başkanı uygun gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç gelen adaylar sınava alınsalar dahi bu adaylara ek
süre verilmez. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakikadan sonra gelen adaylar sınava kesinlikle
alınmayacaklardır.
4. SINAV ESNASINDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılacak
ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
4.1. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
4.2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, tuvalete salon görevlilerinin
nezaretinde gidebilirler ancak oturtuldukları yeri değiştiremezler, yerlerinden ayrılamazlar ve salonda bulunan
diğer adayların sınav kâğıtlarına bakamazlar.
4.3. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır.
4.4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar güvenlik
görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
4.5. Adaylar; sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak aday numaralarını,
ad ve soyadlarını yazdıktan sonra imza atacaklardır. Salon başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru
yazılıp yazılmadığını kontrol edecek, sınav kâğıtlarının bu kısmını yapıştırıp kapatarak mühürleme işlemini ise
sınavın bitimine 15 dakika kala yapacaktır. Mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların
kâğıtları Özel Yetenek Sınav jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından
açılmayacaktır.
5.SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE BELİRLENMESİ
5.1.Sınav Jürisi: Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinden Öğretim
Elemanlarından oluşturulacaktır. Sınav Jürisi sınavların başlamasından 30 dakika önce Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığında sınav sorularının hazırlanması ve seçimi için toplanacaklardır. Üzerinde anlaşmaya varılan sorular
sınavda sorulacaktır.
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5.2.Sınav Jürisi üyelerinden birinin veya sınav yürütme komisyon başkanının herhangi bir nedenle toplantıya
gelmemesi durumunda, fakülte dekanı gelen üyelerin de görüşünü alarak gelmeyen kişinin yerine uygun birini
atama yetkisine sahiptir.
6.SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav kağıtları Sınav Yürütme Komisyonu ve Sınav jürisi tarafından teslim alındıktan sonra, Sınav jürisi bu
kağıtları 100 puan üzerinden değerlendirecektir. Bundan sonra değerlendirilen kâğıtların kapalı olan tarafları
açılacaktır.
7.YERLEŞTİRME
7.1 Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar ve Tanımlar
7.1.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
7.1.2. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı
alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA, puan türlerinin en
yükseği)
c) 2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

7.2. 2016 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda belitildiği gibi Özel Yetenek Sınavı Puanının
(ÖYSP) Standart Puanının hesaplanması:

Şeklinde
durumda her
Standart Puanı
olacaktır.
dağılımının
standart

olacaktır.
Bu
adayın bir ÖYSP
(ÖYSP-SP)
ÖYSP-SP
ortalaması
50,
sapması 10’ dur.

7.3. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki puan kullanılarak yapılacaktır.
7.3.1.Aday aynı alandan geliyorsa : YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
7.3.2.Aday diğer alanlardan geliyorsa: YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
7.4. 2015-ÖSYS de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına daha
önce yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu
kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek
yüksek okulları veya açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2015-ÖSYS de, yerleştirilen
adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
7.5. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday
sınavı kazanmış olacaktır.
7.6. Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin başarı notu 100 üzerinden 60 (altmış)'tır. I.Aşama Baraj Sınavında 60 ve üzeri
puan alıp başarılı olanlar II. Aşama Branş Yerleştirme sınavına alınacaktır. Bu sınavda da başarılı olanlar
yerleştirme için değerlendirmeye alınacaktır.
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8. KESİN KAYITLAR
8.1.Yerleştirme Puanlarına (YP) göre kontenjana giren asil adayların kayıtları (12-16.08.2016 Elektronik kayıt, 1519.08.2016 şahsi kayıtlar) tarihleri arasında yapılacaktır.
8.2. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek listeden (22-24 Ağustos 2016 ile 25-26 Ağustos 2016) tarihleri
arasında kayıt yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde kontenjan doluncaya kadar yedek sıradan gelenlerin
kayıtları yapılacaktır. Yedekten sırası gelen adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş
sayılacaktır.
8.3.Aday kesin kaydını kendisi yaptıracaktır.
8.4.Herhangi bir bölümü asil olarak kazanan ve kesin kaydını yaptıran öğrenci, diğer bölümlerin yedek listelerinde
bulunsa dahi bu hakkından vazgeçmiş sayılır ve yedek listeden çıkartılır.
8.5.Yedek listede bulunan adaylar, kontenjan açığı tamamlanıncaya kadar asil kayıt hakkının kendilerine gelip
gelmediğini fakültedeki ilan panosundan veya 0 332 2231818-2231780 no’lu telefondan takip ederek öğrenmek
zorundadırlar.
9.KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sanat ve Tasarım Fakültesi kesin kayıtları kontenjan açığı bulunan programlarda adayların aldıkları
puana
göre ve ilan edilen listelerin kayıt günleri dikkate alınarak kayıt tarihinin bitimine kadar gerçekleştirilir. Kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler şunlardır:
1.1.

-

Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
YGS sonuç belgesi
Nüfuz cüzdanı ya da pasaport
12 adet vesikalık fotoğraf
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