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Değerl� öğrenc�ler�m�z,

2000-2001 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı’nda Res�m, Seram�k ve Cam ve Gele-
neksel Türk Sanatları Bölümler� �le eğ�t�me başlamış olan fakültem�z�n 
bölümler� arasına, 2011-2012 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı’nda Görsel İlet�ş�m 
Tasarımı Bölümü, 2014-2015 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı’nda �se M�marlık 
Bölümü katılmıştır. Fakültem�z eğ�t�m kadrosu, öğrenc� başına düşen 
öğret�m elemanı sayısı, çağdaş eğ�t�m programı ve f�z�ksel olanakları �le 
ülkem�z�n önde gelen sanat ve tasarım fakülteler� arasında yer almakta-
dır.       
  D�s�pl�nler arası eğ�t�m yaklaşımı, dünyadak� akadem�ler�n yönünü 
bel�rlerken Sanat, Tasarım ve M�marlık Fakültes�nde bölümler arası 
d�yalog üzer�ne kurulu b�r ders planı esas alınmıştır. Fakültem�zde, 
bölümler arası Ç�ft Anadal (ÇAP) yapma �mkanı, proje tabanlı eğ�t�m 
anlayışı, Erasmus, Mevlana ve Farab� g�b� yurt�ç� ve yurtdışı değ�ş�m 
programları bulunmaktadır.  Ayrıca s�z gençler�n de katılımı �le eğ�t�m 
sürec�n�z� akt�f b�r şek�lde değerlend�reb�leceğ�n�z yıl boyunca  serg�, 
göster�m, gez�, çalıştay ve söyleş� g�b� etk�nl�kler düzenlenmekted�r. 
Amacımız alanında yetk�n, özgüven� yüksek, hür, düşünce özgürlüğünü 
ben�msem�ş, akadem�k düşünce yapısına sah�p, yetenekler�n� doğru 
şek�lde ortaya koyan b�reyler yet�şt�rmekt�r.
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Fakülten n Res , Ser k ve  Tasar , Geleneksel Türk Sanatlar  Bölü r  n 
yap k olan Özel Yetenek S nav  tü  bölü r n ortak yap r. S tlar
fakültem  taraf t r.

S nav, adaylar n s nav sorusu olarak b rlenen ko po syon 
üzer nden, desen b g s , yar  ve tasar a 
b g r n  de erlend r r.

S nav tek oturu  olup 100 puan üzer nden de erlend r r.

S nav  de erlend r  n  yan jür  s nav kâ r n , 
Özel Yetenek S nav  Yürü  Ko syonuna tutanakla tes
eder.  
En az k  jür  üyes n n k   Özel Yetenek S nav
Yürü  Ko syonun  adaylar n s nav evrak nda kap  olan 
s r  r, puanlar na göre s nav sonu  steler  h rlan r ve 

tak p eden gün r s nde steler n ed r.

50 ve üzer  puan alan adaylar n, ÖSYS Ba vuzu’ndak
g  ddeye göre ba ar  puan  b rlen r.

Ter h ön ne göre adaylar n b r n  ter h  1.5, k n  ter h
1.3, ü ün ü ter h   rp rak Özel Yetenek 
S nav Puan  (ÖYSP) hesaplan r. Bu nedenle, aday n ter h 
s r s  ön  te  kted r.

Tar h : 21 
Saat  : 13.30–15 .30 (2 Saat)
Yer    : Sanat Tasar  ve M r k 
 Fakültes

Özel Yetenek 

av Tarihi
SINAV

2021

Engelli Adayla Dikkatine
r (bedens r g MR ( retardasyon) 

sel bozukluklar” ( spektr r (OSB), Asperger sendr , 

bozukluklar) dur r r rs ekkülü devlet hastanes   
S Kurulu Rapaor yetenek s r

kontenjanlar vur rler.

2. Ö r S Kurulu Rapor ylar n 
yarar r. 

3. Adaylar vurus r  Yüksek Ö r Kur r S
(YKS) T  Yeter  Tes ’nden (TYT) r r r. Bu adaylar n 
puanlar s sür r r.   

4. TYT puanlar r r  YKS r alan for l 
saplanan özel yetenek s ar e üzer r ba ar

r s steler r r. 

     

1 Eylül 2021

1.1 katsayı
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Özel Yetenek Sınavı’nın sonuçları 2 Eylül 2021 tar�h�nde www.stmf.sakarya.edu.tr
üzer�nden �lan ed�lecekt�r.

Sınav sonucuna �t�razlar, 3 Eylül 2021 saat 15.00’e kadar Sanat, Tasarım ve M�marlık
Fakültes� Dekanlığı’na yapılacak �t�raz d�lekç�s� �le kabul ed�l�r.

6 Eylül -10 Eylül 2021

6 Eylül -10 Eylül 2021

Yedek adayların kes�n kayıt �şlemler� 13 Eylül - 24 Eylül 2021 tar�hler� arasında yapılacaktır. Yedek

Özel Yetenek Sınavı’nı kazanan as�l adayların kes�n kayıtları 6 Eylül - 10 Eylül 2021 tar�hler� 

13 Eylül - 24 Eylül 2021
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BÖLÜM TANITIMLARI

RE LÜMÜ

2021

Resim bölümünün amacı, sekiz yarıyıllık eğitim ve öğretim 
programı süresince öğrencilere  gerekli olacak entelektüel 
birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır.  Sanat-
sal problematiklerini belirleyip kendi  bakışını oluşturabilen, 
analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını 
kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, 
sanatsal bir dil ile ifade eden, yaratıcı bireyler yetiştirmek resim 
bölümünün temel gayesidir.

Entelektüel yönü çok boyutlu düşünen, yaratıcı, fikir üreten, 
paylaşan, kullanan ve sunabilen, kültürel değerlerimizi referans 
alarak bu değerleri, çağdaş sanatsal üretim ve tüketim dolaşımı-
na sokabilecek donanımda, ulusal ve uluslar arası düzeyde kültür 
ve sanat üretebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefidir. 
Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim 
Bölümü, temel bir disiplin olma özelliğini sanat eğitiminin ve 
malzemesinin çeşitliliğini içinde barındıran bir yapıda gelişmiştir. 
Sanatçı yetiştirmek amacıyla 1997’de kurulmuş; 2000-2001 
öğretim yılı güz yarıyılında lisans eğitimine başlamıştır. 30 öğrenci 
kontenjanı bulunan bölümün öğrenim süresi 4 yıldır.

Öğrencilerimiz Erasmus programı kapsamında İtalya, Letonya, 
Portekiz ve İspanya'daki üniversitelerde eğitim alabilmektedirler. 
Bölümün alt yapısı 4 adet resim atölyesi, desen, temel sanat, 
multimedya, bilgisayar laboratuvarları, 2 adet özgün baskı atölye-
sinden (serigrafi ve gravür) oluşmaktadır. Lisans eğitim sürecin-
de program başarılı bir şekilde tamamlandığında Resim alanında 
lisans derecesine sahip olunur. Eğitimine devam etmek isteyen 
öğrencilerimiz için hâlihazırda yüksek lisans ve sanatta yeterlik 
programlarımız mevcuttur. 

Bölümümüzün lisans programından mezun olan öğrencileri-
miz, sanatsal yaratı gerektiren tüm alanlarda çalışma imkânına 
sahip olur. Bünyemizde yer alan, bilgisayar destekli tasarım, 
multimedya atölyesi ve fakülte seçmeli dersleri gibi farklı 
disiplinlerdeki derslerle kendi kariyer planlarına yapma 
olanağına sahiptirler. Sanat eğitiminin yanı sıra geniş bir 
seçmeli dersler dizgesi ile öğrencilerimiz; sanatsal becerilerini 
sanattan reklamcılığa, web tasarımından animasyona, 
boşluk/vitrin/mekân tasarımına kadar kendini geliştirebilecek 
imkânlara sahiptirler. Resim Bölümü; Seramik ve Cam,  Gele-
neksel Türk Sanatları Bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) 
yapma imkanı sunmaktadır.

Akademik Kadro
Prof. Füsun Çağlayan(Bölüm Başkanı)
Prof. Şive Neşe Baydar
Prof. Neslihan Özgenç Erdoğdu
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu
Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bozdurgut

Dr. Öğr. Üyesi Onur Karaalioğlu
Öğr. Gör. Gülay İnce
Arş. Gör. Kevser Akçıl
Arş. Gör. M. Emrah Özaras
Arş. Gör. Hilal Balcı
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Geleneksel değerlere ilginin arttığı günümüzde, geleneğin 
gelecek kuşaklara aktarılması ve geleneksel birikimin günümüz 
ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması amacıyla; Sakarya 
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü, 2000’de kurulmuş; 2000-2001 öğretim 
yılı güz yarıyılında lisans eğitimine başlamıştır. 35 öğrenci konten-
janı bulunan bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. 

Bölümün alt yapısı bilgisayar laboratuvarları, tasarım atölyeleri 
(hat, tezhip, çini, halı, kilim), ebru atölyesi, doğal boya laboratu-
varı, fırın odasından oluşmaktadır. Program başarılı bir şekilde 
tamamlandığında Geleneksel Türk Sanatları alanında lisans 
derecesine sahip olunur. Eğitimine devam etmek isteyen öğren-
cilerimiz için hâlihazırda yüksek lisans programımız mevcuttur. 

Öğrencilerimiz Erasmus programı kapsamında İtalya, Letonya, 
Portekiz ve İspanya'daki üniversitelerde eğitim alabilmektedirler. 

Geleneksel sanat birikimlerini, becerilerini, yaratıcılık, 
özgüven ve çalışma disiplini ile birleştiren mezunlarımız, 
müzeler, restorasyon merkezleri ve atölyeleri, kütüphaneler, 
tekstil sektörü, makine ve el halı fabrikaları ve geleneksel 
sanatlarla ilgili tasarım atölyelerinde, geleneksel sanatlar 
eğitiminde söz sahibi olabilecek ve kendilerine yer bulabile-
ceklerdir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; Resim, Seramik 
ve Cam Bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) yapma imkanı 
sunmaktadır.

Akademik Kadro
Doç. Mesude Hülya Doğru (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ayşe Üstün
Prof. Kadriye Didem Atiş
Dr. Öğr. Üyesi A. Mehmet Avunduk
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdek
Öğr. Gör. Ayşen Karakoç
Öğr. Gör. Zeynep Çavdar Kaleli

Öğr. Gör. Alev Demirkesen
Öğr. Gör. Orhan Altuğ
Öğr. Gör. Songül Ergün
Öğr. Gör. Elif İlter
Arş. Gör. Emsele Bal
Arş. Gör. Mine Taylan
Arş. Gör. Gülseren Toy
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Seramik ve Cam Bölümü 2000-2001 yılında 4 yıllık lisans, 2009 
yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm, sanat, 
endüstri ve teknoloji temel alanları üzerine kurulan eğitiminin 
üçüncü yılından itibaren endüstriyel ve artistik alanlarda uzman-
laşma olanağı tanıyan bir eğitim programı sunar. 

Eğitimin amacı seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini 
geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak, sanatın evren-
sel düşünce ve değerlerine sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştir-
mektir. 

Seramik ve Cam Bölümü ders müfredatını teknolojik ve endüstri-
yel gelişmeler doğrultusunda yenilemektedir. Bölümün alt 
yapısını oluşturan 3 adet endüstriyel üretim atölyesi, 1 cam, 1 
teknoloji, 2 artistik üretim atölyesi, fırın, sırlama ve dökümhane 
birimlerinden oluşan geniş ve ferah fiziki olanaklara sahiptir. 
Alanlarında uzman 9 öğretim elemanından oluşan güçlü akade-
mik kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bölümümüzde Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci 
değişim programları etkin olarak yürütülmektedir. Lisans ve 
lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerimiz, Seramik 
endüstrisi alanlarında tasarımcı, özel atölyelerde sanatçı ve 
tasarımcı ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmek-
tedir. Seramik ve Cam Bölümü; Resim, Geleneksel Türk Sanat-
ları Bölümleri  ile Çift Anadal Programı (ÇAP) yapma imkanı 
sunmaktadır.

Akademik Kadro
Doç. Buket Acartürk (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Öney
Dr. Öğr. Üyesi Burak Delier
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Güzelgün Hangün
Öğr. Gör. Güner Dönmez

Öğr. Gör. Mustafa Erden
Öğr. Gör. H. Cavit Ünal
Arş. Gör. Mürsel Koca
Arş. Gör. İsmail Özgür Erdem


