T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
(2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı)

Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması konusundaki
işlemler bu kılavuzda anlatıldığı şekilde yürütülecektir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Tarihçemiz
Sinop Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 5 Haziran 2015 tarihli ve 29377 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurulmuştur. Fakültemizde Resim, Müzik, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk
Sanatları Bölümlerinin açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 9 Aralık 2015 tarihli
Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2
maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca karara bağlanmıştır.
Amacımız
Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunan, değerlerini
koruyan ve gelecekte de yaşatan, ülkesine ve dünyaya duyarlı, özgüveni yüksek, yaratıcı,
yenilikçi, bilim, sanat ve teknolojiyi birlikte düşünebilen çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Resim Bölümü
Resim Bölümü ulusal ve uluslararası değerler açısından çağdaş yaşamın
gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm
mezunları serbest ressam olarak çalışabildikleri gibi, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları
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takdirde alanla ilgili branş öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca akademik kariyer yaparak
Yükseköğretim Kurumlarında çalışabilirler.
Müzik Bölümü
Müzik Bölümümüzün amacı, müzik sanatını fiziksel, psikolojik, estetik ve kültürel bir
fenomen olarak araştırmayı hedefleyen müzik bilimleri alanında ülkemizin gereksinim
duyduğu müzik bilimcileri yetiştirmektir. Müzik bilimleri, öğrencilere lisansüstü eğitim yapıp
akademisyen olabilmek için çeşitli fırsatlar sunan bir bölümdür. Bölüm mezunları akademik
kariyer yaptıkları takdirde konservatuarlarda, fakültelerin müzik öğretmenliği bölümlerinde
derslere girebilmekte, ilgi alanına göre farklı konularda da katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca
mezunlar, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde alanla ilgili branş öğretmenliği
yapabilirler.
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümünün amacı, sürekli gelişen iletişim medyasında toplumsal ve
kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan, çağdaş ve etkin bir görsel dil
yaratabilen, bilinçli tasarımcılar yetiştirmektir. Bölüm mezunları, tasarım stüdyoları, reklam
sektörü, kurumların tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görev
alabilecekleri gibi, kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım
ortamlarında üretim yapabilirler.
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanatın en ince detaylara kadar yansıtıldığı eşsiz
eserler ile ortaya konulan geleneksel sanatlarımızı; gelenekseli koruyarak, günümüze ve
geleceğe yönelik gereksinimleri karşılayacak tasarımları yapabilen, özgün eserler ortaya
koyabilen, yaratıcı ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Bölüm Kontenjanları:
Resim Bölümü Öğrenci Kontenjanı:


2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Fakültemiz Resim Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı
ile alınacak öğrenci kontenjanı 20 olarak belirlenmiştir.
1. ÖNKAYIT KOŞULLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Şartları:



2017 yılında yapılan YGS sınavında; puan türüne bakılmaksızın en az 160 ve daha fazla
puan alan Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve dengi
okul mezunları başvurabilir.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2013 ve 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan
karar uyarınca; Engelli öğrenciler için (Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,
MR (mentalretardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydı ile ilgili yıldaki
YGS puanlarından en az biri 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul
edilecektir. Engelli öğrenciler için (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)
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydı ile özel yetenek
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sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde YGS puanları
değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır (Bakınız 2017 ÖSYM Kılavuzu
Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi).
Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış olan adaylar da bu sınava girmek üzere başvurabilir.

Ön Kayıt








Ön kayıtlar Sinop Üniversitesi web sayfasından (www.sinop.edu.tr) “Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel Yetenek Sınavı” başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.
Kayıt esnasında adayların sisteme 2017 YGS sonuç belgesi ve puanı, mezuniyet belgesi
ve Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP), TC kimlik no ile diğer nüfus kayıt bilgileri,
iletişim bilgileri, dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf ve engelli olmaları
durumunda bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları
engellilik durumlarını gösteren Sağlık Kurulu Raporu’nu yüklemeleri
istenmektedir. Engelli adaylar ön kayıt ve sınav konusunda istedikleri takdirde
kurumumuzun 0 368 271 52 85 no.lu telefonundan destek alabilirler.
Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla
tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital
ortama jpg formatında aktarılmış tercihen ICAO standartlarında biyometrik bir fotoğraf
olmalıdır.
Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneş gözlüğü ve benzeri
ögelerle birlikte çektirilen vesikalık fotoğrafları veya başka bir fotoğraftan kesme
ve kopyalama yapılarak türetilen fotoğrafları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun doğrudan
iptal edilebileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük
çekildiği takdirde salon başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın
geçersiz sayılabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri
https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx
adresinden öğrenebilirsiniz.

Başvuru Tarihi:



Ön kayıtlar için, internet sayfası 7 -16 Ağustos 2017 tarihleri arasında açıktır. Kayıtlar
16 Ağustos 2017 günü saat 23:59’da kapanacaktır.
16 Ağustos 2017 günü saat 23:59’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle
başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet
hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için,
başvurunuzu son gün ve saati beklemeden yapınız. Yukarıdaki mazeretler veya
benzerleri ileri sürülerek süre uzatımı istenemez. İnternetten başvuru yapmayan adaylar
kayıt hakkını kaybederler.

Sınav Giriş Belgesi


Ön kaydını Üniversitemiz web sayfasından yapan adayların, SINAVLARA
GİREBİLMEK İÇİN, fotoğraflı “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” çıktılarını almaları
gerekmektedir.
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Sınav Tarihi ve Yeri:






Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü I. Aşama Özel Yetenek Sınavına 21 Ağustos
2017 (Pazartesi) tarihinde saat 10:00’da Güzel Sanatlar Fakültesinde başlanacaktır. Bu
sınava girmek için, kayıt yaptıran tüm adayların 09.00’da Güzel Sanatlar Fakültesinde
hazır bulunması gerekmektedir. (Eleme niteliğindeki bu sınavın sonuçlarına göre ikinci
aşama sınavına girecek adayların listesi aynı gün akşamında ilan edilecektir).
II. Aşama Özel Yetenek Sınavına 22 Ağustos 2017 (Salı) tarihinde saat 9.00’da Güzel
Sanatlar Fakültesinde başlanacaktır.
İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavına girecek bütün adaylara, sınav için gereken tüm
araç ve gereçler Fakültemizce temin edilecektir.
2. RESİM BÖLÜMÜ YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI ve
DEĞERLENDİRİLMESİ

Resim Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Komisyonunun Başkanlığınca önceden ilan
edilmiş gün, saat ve yerde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava
başlanamaz. Ancak zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonunun
kararı ile ileri bir saate alınabilir.
Sınav Yürütme Komisyonu:
 Sınav Yürütme Komisyonu, Fakülte Dekanının görevlendireceği 4 öğretim elemanı ve
Fakülte Sekreterinden oluşur.
Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri:










Sınavlarla ilgili her türlü ilan ve duyuruların yapılması, afişlerin hazırlanması.
Sınav gözetmenlerinin belirlenerek Dekanlığa bildirilmesi,
Sınav yapılacak salonların belirlenmesi ve düzenlenmesi.
Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması, sınavların kurallara
uygun olarak yapılması,
Sınav için canlı modellerin belirlenmesi,
Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yönetilerek sonuçlandırılması,
Sınav sonunda sınav kağıtlarının Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisine teslim
edilmesi,
Jürinin değerlendirme yapacağı yerin hazırlanması ve emniyetinin sağlanması,
Sınav jürisinin tespit ettiği asil ve yedek listelerin hazırlanması ve Dekanlığa sunulması.

Sınav Jürisi:




Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi en az üç üye olmak üzere, Sınav Yürütme
Komisyonunun önereceği isimler arasından Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu
üyeler Resim Bölümü Öğretim elemanlarından, gerek görüldüğünde başka
Üniversitelerden davet edilen alanda yetkinleşmiş öğretim üyelerinden oluşur.
Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi, sınava giren adayların çalışmalarının alana
uygunluğunu ve o alandaki başarı notunu belirler.

Yetenek Sınavlarına Girecek Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
a) Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi.
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b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı ve Pasaport özel kimlik
belgesi olarak kabul edilecektir).
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
Resim Yetenek Sınavının Uygulanışı ve Kuralları
Adaylar sınava girmek için o sınavın başlayacağı saatten bir saat önce ve yanlarında
getirmeleri gereken belgelerle birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar.
Adaylar sınav sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak
iddia edemez ve talepte bulunamaz.
2) Adayların sınava girecekleri gruplar sınavın yapılacağı günün en az bir gün öncesinde, web
sayfasında ilan edilir. Adaylar; Yetenek Sınavı SINAV GİRİŞ BELGESİNDE yazılı aday
numarasına göre hangi grupta sınava gireceklerini bu ilan yardımıyla öğrenirler.
3) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için
adayların, sınavın başlama saatinden bir saat önce, sınav yeri giriş kapısında bulunmaları
gerekmektedir.
4) Sınav kağıtları, adaylara Üniversite tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav kağıdı
verilmez.
5) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında,
görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
6) Sınavın başlamasından 30 (otuz) dakika sonra gelen adaylar sınav salonuna kesinlikle
alınmayacaktır.
7) Soruların okunmasından/dağıtılmasından sonraki ilk 60 (altmış) dakika ve son 15 (onbeş)
dakika içerisinde hiç bir aday sınav salonunu terk edemez.
8) Adaylar, ad ve soyadı ile Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi aday numaralarını
sınavın başlangıcında tükenmez ya da mürekkepli kalemle, sınav kağıdının “kimlik kısmına”
yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır.
Kimlik köşesi kurşun kalemle doldurulmuş olan sınav kağıtları geçersiz sayılacaktır.
9) Sınav kağıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve
yapılacak işaretler ya da çizimler sınav kağıdını geçersiz kılar.
10) Adayların; yanlarında çanta, cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. haberleşme araçları ile her
türlü kayıt cihazı bulundurmaları yasaktır. Aksi takdirde adayın girdiği sınava ilişkin hakları
iptal edilir.
11) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine
yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri
şeyler alıp vermeleri, yardımcı araç ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sınav düzenini
bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
12) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara
uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri ve kusurları
sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
13) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakla
yetkili ve yükümlüdür.
14) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine
kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp
yapılmadığını denetler.
Yetenek sınavı iki aşamalıdır. (Bakınız I. Aşama ve II. Aşama)
Jüri gerekli gördüğünde iki aşamalı sınavı aynı günde yapma hakkına sahiptir.
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I.AŞAMA / CANLI MODELDEN DESEN SINAVI
Birinci aşama sınavı eleme niteliğindedir. Sınava giren adayların yetenek düzeylerini saptamak
üzere yapılır. Bu sınavda adaylara “gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak”
üzere“Canlı Modelden” desen çizimi yaptırılır.
 Birinci aşama sınavı 90 dakikadır ve kağıt ölçüsü 50x70 cm’dir.
 Adaylar bu aşamadaki sınava görevlilerde bulunan fotoğraflı giriş belgeleri ile kimlik
kontrolleri yapılarak alınırlar.
 Adaylar birinci aşama sınavı başlamadan önce, sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için
ayrılan köşesine ad, soyadı ve aday numaralarını “tükenmez kalemle” yazarlar. Bu köşe
sınav sonuna kadar açık kalır.
 Sınav giriş belgeleri görevlilerce incelenir. Birinci aşama sınavına katılan adayların
tamamının fotoğraflı YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ, adaylarla fotoğrafın
benzerliği yönünden karşılaştırılarak görevlilerce toplanır.
 Sınav sırasında “modeller” için 5 dakika dinlenme molası verilir. Ancak bu sürede
öğrencilerin yerlerinden kalkmalarına izin verilmez. Sınav sona erince ad, soyadı ve
aday numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından salon
sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kağıtları ve yoklama listesi
görevlilerce Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına teslim edilir.
 Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığınca teslim alınan sınav kağıtları Yetenek Sınavı
Değerlendirme Jürisine teslim edilir. Jüri kâğıtların kapalı kimlik yerlerini açmadan 100
tam not üzerinden değerlendirme yapar.
 Bu sınav kağıtlarındaki kimlik yazılı köşeler açılarak birinci aşama eleme sınavını
kazanan adaylar bir tutanakla belirlenir. Birinci aşama sınavı sonunda jüri tarafından
yapılan değerlendirmede verilen notlar esas olmak üzere puanlar büyükten küçüğe
doğru sıralanır. Bu sınavdan 50 puan ve üzeri alan kontenjanın en az iki katı aday ikinci
aşama sınavına alınır.
 Bu değerlendirmede jüri tarafından verilen ham puanlar esas alınır, ÖSYM puanları
dikkate alınmaz. Bu sınavın sonucu, adaya sadece ikinci aşama sınavına girme hakkını
kazandırır.
 Sınav sonuçları Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisince Dekanlığa bildirilir ve
Dekanlıkça ilan edilir.
II.AŞAMA / DESEN ve İMGESEL SINAV
İkinci aşama yetenek sınavı aynı esaslar dahilinde daha önce tespit edilen yer ve zamanda
yapılır.
 İkinci aşama sınavına Resim Bölümüne alınacak öğrenci kontenjanının (20) en az iki
katı aday çağırılır.
 Adaylar bu aşamadaki sınava görevlilerde bulunan fotoğraflı giriş belgeleri ile kimlik
kontrolleri yapılarak alınırlar.
 İkinci aşama sınavı, adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik desen ve imgesel
çalışmalardan oluşur. Adaylar bu aşamada bir kez daha canlı modelden çizim yaparlar.
Birinci aşamadan farklı olarak: Bütüne ait parçaları doğru görebilme, çizgi değerlerini
doğru kullanabilme ve formu gösterebilme yeteneğinin tespitine yöneliktir. Bunun yanı
sıra hareket, espas ve ifade gibi sanatın temel kavramları da önemli ölçüde dikkate
alınır.
 İmgesel çalışmada ise; Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisinin sınav öncesi tespit
edeceği herhangi bir konuda; insan-mekan-nesne ilişkisi kurabilme yeteneğinin yanı
sıra, hayal ve gözlem gücü, farklı bakış açısı, özgün tavrı ile birlikte espas, hareket,
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orantı, form, ışık-gölge gibi sanatsal kavramları gösterebilme yeteneği dikkate alınır.
Her iki çalışmada da adayın sanatsal ifade gücü konuyu aktarmasından daha önemlidir.
İkinci aşamanın kağıdı 50x70 cm ölçülerinde 1 adet olup 35x50 cm + 35x50 cm olmak
üzere iki çalışma yapılacaktır.
II. Aşama sınavı 90 dk model çizimi + 90 dk imgesel çizim olmak üzere toplam 180
dakikadır. İki çizim arasında adaylar için 5 dakika ihtiyaç molası verilir.
Sınav soru ve detayları, Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi tarafından sınav öncesi
belirlenerek adaylara duyurulur.
İkinci aşama yetenek sınavında adayların (Desen: %50 + İmgesel: %50 olmak üzere)
çalışmaları jürinin ortak kararı ile 100 tam puan üzerinden tek puana dönüştürülür ve bu
puan Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir. Sınav sonuç listesi
tutanakla Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına teslim edilir.
3. SINAV SONUÇLARININ HESAPLANMASI, İLANI VE KAYITLAR

 Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Desen ve imgesel sınavların ortalamasından oluşan Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP)
ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların ÖSYM’nin belirlediği formüle göre ÖYSP
Standart Puanına (ÖYSP-SP) çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart
sapması hesaplanır, daha sonra her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart
Puanı hesaplanır.
ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP - SP

Adayın OYSP Puanı
=10 X

-

ÖYSP Puan Dağılımının
Ortalaması

+ 50

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler
için uygulanır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )
 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. 2016-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı
kazanmış olur.
 Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanan adaylar
Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasında duyurulur.
 Kesin kayıt ve yedek kayıt tarihleri ile kayıtta gerekli belgeler Üniversite/Fakülte web
sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından
yapılır.
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Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını
kaybederler ve yerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci çağrılır.

Aday, sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdür.

Bilgi için : www.gsf.sinop.edu.tr
Resim Bölümü Başkanlığı 0 368 271 52 85 / 4984

Not: Adaylar 18 Ağustos 2017 tarihinde sınav yerini görebilirler.

-

Üniversite Senatosunun 01/06/2017 tarihli ve 2017/76 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
-8-

