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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile 25 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur. Resim, Müzik, Grafik Tasarımı ve Geleneksel 

Türk Sanatları Bölümlerinden oluşan fakültemizde, Resim Bölümü 2017-2018; Müzik 

Bölümü ise 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim faaliyetlerine başlamıştır.  

 

 

1.2. 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 takdirde alanla ilgili branş öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca akademik kariyer 

yaparak yükseköğretim kurumlarında çalışabilirler.  

 

 

2. ÖZEL YETENEK SINAVI 

2.1. Başvuru  

2.1.1. Başvuru Şartları 

Özel Yetenek Sınavına başvurabilmek için; 

⚫  Adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, 

⚫  2020 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 

Resim Bölümü için 150 (yüz elli) veya daha fazla puan almaları gerekmektedir.  

➢ Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına 

başvurabilirler. 
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2.1.2. Engelli Aday Başvurusu 

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  “engelli  sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, 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.   

• 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili yazısı 

doğrultusunda fakültemiz Resim Bölümü’ne 2 engelli öğrenci kontenjanı 

ayrılmıştır. 

• Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana 

yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenir. 

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan 

fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan 

kontenjana yerleşemeyen adaylar, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan 

diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dâhil edilerek değerlendirmeye 

tabi tutulur. 

• İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu 

kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenir. 

• Resim bölümü sınavları görme ve gördüğünü çizerek aktarabilme esasına 

dayandığından adayın görme ve ellerini kullanabilme engeli olmaması 

yararlarına olacaktır. 

 

 

2.2. Ön Kayıt  

2.2.1. Ön Kayıt Tarihi:  

Ön kayıtlar 10- 25 Ağustos  2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sayfası 25 

Ağustos 2020, saat 23.59’da erişime kapanacaktır. Bu tarihten sonra internet 

üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Başvuru 

süresi herhangi bir mazeret ile uzatılmayacaktır.  
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2.2.2. Ön Kayıt İşlemleri: 

Ön kayıtlar Sinop Üniversitesi web sayfasından (www.sinop.edu.tr) ulaşılacak 

olan “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı” başvuru sayfasından yapılacaktır. 

Kayıt ve sınav ücreti alınmayacaktır.   

Kayıt esnasında adaylardan: TC kimlik numaralarını, nüfus kayıt bilgilerini, 

iletişim ve adres bilgilerini, diploma notu ile ortaöğretim başarı puanlarını ve 2020 YKS 

TYT ham puanlarını belirtmeleri istenecektir.  

Adayların ayrıca: 

✓ YKS sonuç belgesi,  

✓ Lise mezuniyet belgesi (diploma veya kesin kayıt tarihine kadar mezun 

olunabileceğini gösterir belge), 

✓ Vesikalık formatta fotoğraf, 

✓ Engelli kontenjanına başvuracak olmaları durumunda bir üniversite veya 

Devlet Hastanesi’nden alacakları engellilik durumlarını gösteren geçerli 

Sağlık Kurulu Raporu’nu  

Sisteme yüklemeleri istenecektir. (Engelli adaylar ön kayıt ve sınav konusunda yardım 

istedikleri takdirde kurumumuzun 0 368 271 52 85 numaralı telefonundan destek 

alabilirler).  

➢ Yüklenecek tüm belgeler okunaklı ve bütün halinde görülebilecek şekilde 

olmalıdır. Eksik bilgi ya da belge ile yapılan başvurular ile okunaksız belgelerle 

yapılan başvurular onaylanmayacaktır.  

Adayların fotoğrafları vesikalık formatta olmalı ve resmi başvurularda 

kullanılabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş ve 

kolaylıkla tanınmaya imkân verecek nitelikte yüzün açıkça görülebileceği şekilde 

olmalıdır. Fotoğrafta kişinin yakından resmi dışında herhangi bir obje, arka planda 

herhangi bir manzara ya da fonla ilgisi bulunmayan mekân olmamalıdır. Belirtilen 

şartlara uyan fotoğraflar uygun çözünürlük ve netlikte JPG formatı halinde sisteme 

yüklenmeli, ters ya da yan yükleme yapılmamasına dikkat edilmelidir.  

➢ Belirtilen kurallara uymayan fotoğraflar ile yapılan başvurular 

onaylanmayacağından belirtilen özelliklerde fotoğraf yüklenmesi önem taşır.  

 

2.2.3. Sınava Giriş Belgesi  

Üniversitemiz web sayfasından ön kayıt yapmış olan adaylar başvurularının 

onaylanması durumunda sistemden fotoğraflı “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” 

alabileceklerdir. Adayların bu belgenin çıktısını alıp sınav sırasında yanlarında 

bulundurmaları gerekmektedir.    

http://www.sinop.edu.tr/
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2.2.4. Yabancı Uyruklu Adayların Ön Kayıtları 

Yabancı uyruklu adaylar öncelikle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/foreign_app/ sayfası üzerinden ön başvuru yapacaklardır. 

Buradaki başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi 

http://oidb.sinop.edu.tr/tr/yabanciogrenci adresinden alınabilir. Ön başvurusu 

onaylanan adaylar daha sonra Özel Yetenek Sınavı başvuru sayfası üzerinden ön 

kayıt yapacaklardır. 

 

3. RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1. Sınav Tarihi ve Yeri 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 27 Ağustos 2020 

tarihinde saat 11:00’ da yapılacaktır. Sınav yeri üniversitemiz ve fakültemiz web 

sitesinde ayrıntılı olarak 25 Ağustosta duyurulacaktır. Sınava girmek için, kayıt yaptıran 

tüm adayların 10:00’ da hazır bulunmaları gerekmektedir.  

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.   

 

 

3.2. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nın Uygulanışı ve Kuralları  

Adaylar sınava girmek için 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 grup listeleri sınavın yapılacağı alanda sınav öncesi ilan 

edilir.  Adaylar; 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.   

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/foreign_app/
http://oidb.sinop.edu.tr/tr/yabanciogrenci
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4) Adaylar sınava, görevlilerde bulunan fotoğraflı giriş belgeleri ile kimlik kontrolleri 

yapılarak alınırlar. 

5) Sınav giriş belgeleri görevlilerce titizlikle incelenir. Bilgi ve fotoğrafta şüphe 

uyandıran aday sınavdan çıkarılır. 

6)  Sınav kâğıtları,  adaylara üniversite tarafından sağlanır.  Adaya birden fazla sınav 

kâğıdı verilmez. 

7) Adaylar sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için ayrılan 

köşesine ad, soyadı ve aday numaralarını tükenmez kalemle yazarlar. Bu köşe sınav 

sonuna kadar açık kalır.   

8) Adaylar,  ad ve soyadı ile Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi aday 

numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da mürekkepli kalemle, sınav 

kâğıdının “kimlik kısmına” yazıp,  imzalarlar.  Bu kısım sınav sonunda gözetmenler 

tarafından adayın yanında kapatılır. Kimlik köşesi kurşun kalemle doldurulmuş olan 

sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır.   

9) Sınav kâğıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve 

yapılacak işaretler ya da çizimler sınav kâğıdını geçersiz kılar.   

10) Sınav kâğıtları, Sınav sonunda adayın kimlik bilgileri kimlik tespiti yapılmak 

suretiyle aday tarafından salon sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir.  Sınav 

kâğıtları ve yoklama listesi görevlilerce Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim 

edilir.    

11) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun 

dışında, görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.   

12)  Sınavın başlamasından 20  (yirmi)  dakika sonra gelen adaylar sınav salonuna 

kesinlikle alınmaz.   

13) Soruların okunmasından/dağıtılmasından sonraki ilk 30 (otuz) dakika ve son 15 

(on beş) dakika içerisinde hiç bir aday sınav salonunu terk edemez.   

14) Adayların sınavlar sırasında yanlarında haberleşme (fotoğraf makinası, cep 

telefonu, telsiz vb.) ve ses-görüntü kayıt araçları (kamera, fotoğraf makinesi vb.) 

bulundurması yasaktır. Yanlarında bu tip araçlar bulunduğu tespit edilen adayların 

sınavları iptal edilir.  

15)  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.   

16)  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 
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adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak 

ve sınavları geçersiz sayılacaktır.   

17) Salon Başkanları,  Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları 

uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.   

18) Sınav sonuçları Dekanlıkça ilan edilir.   

19) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati 

bitimine kadar yazılı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına elden yapılır.  Jüri 

değerlendirmeleri kesindir.  Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp 

yapılmadığını denetler. Sınava ait çizimler adaylara verilmez. 

 

⚫ Sınav Yürütme Komisyonu, Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı’yla ilgili her 

türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

 

3.3. Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Esasları 

 

Özel Yetenek Sınavı, sınava giren adayların yetenek düzeylerini saptamak amacıyla; 

“gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini” ölçmek üzere desen çizimi yaptırılır. 

Bu sınav, 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. 

 

• Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı modelden/kompozisyondan çizim olarak 

Tek Aşamalıdır (İmgesel çizim sadece bu yıl itibariyle kaldırılmıştır). 

• Özel Yetenek Sınavı 60 dakikadır ve kâğıt ölçüsü 35x50 cm’dir.   

• Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca teslim alınan sınav kâğıtları Yetenek 

Sınavı Değerlendirme Jürisi’ne teslim edilir. Jüri, kâğıtların kapalı kimlik yerlerini 

açmadan 100 (yüz) tam puan üzerinden ortak tek puana dönüştürür. 

• Özel Yetenek Sınavı kâğıtlarındaki kimlik yazılı köşeler açılarak adayların 

puanları bir tutanakla belirlenir. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede 50 

puan ve üzeri alan adaylara verilen puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

Sınavdan 50 puandan az alan adaylar bu sıralamaya alınmaz.   

Özel Yetenek Sınavında adayların 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. 
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4. SINAV SONUÇLARININ HESAPLANMASI, İLANI VE KAYITLAR  

4.1. Genel Esaslar 

Bu kılavuzdaki genel esaslar ÖSYM’nin 2020 YKS kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı 

ile Seçme Yöntemi ilkelerine göre oluşturulmuştur. Buna göre: 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır.  

a)  ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b)  Ortaöğretim Başarı Puanı   

c)   2020-TYT Puanı (TYT-P)   

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her 

aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.   

 

 

 

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 hesaplanacaktır.  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih 

ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili 

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır.)  

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa   

 YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)  

2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir.  



10 
 

➢ 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci 

alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş 

Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

4.2. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına İlişkin Esaslar 

Özel Yetenek Sınavı sonucunda 50 veya yukarı puan alan adaylar başarılı kabul 

edilerek YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

4.2.1. Alan Mezunu Ek Puanı  

Mezun olduğu ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt yaptırmış 

olmak kaydı ile Resim Bölümü için alan mezunu olarak kabul edilecek ve ek puan 

alacak bölümler şunlardır: 

• Güzel Sanatlar Liselerinin Resim Bölümleri 

• Meslek Liseleri Resim Bölümü 

 

4.3. Öğrenci Kontenjanı 

2020-2021 Eğitim öğretim yılı Resim Bölümü için belirlenmiş olan öğrenci kontenjanı 

20’dir (yirmi). Bu kılavuzda belirtilen şartları sağlayan ve sınavda başarılı bulunan 

adaylardan yerleştirme puanına (YP) göre ilk 20 sırada yer alanlar kesin kayıt hakkı 

kazanırlar.  

➢ Sınava başvuran engelli adayların başarılı kabul edilmeleri durumunda diğer 

adaylar için ayrılan kontenjan 18 (on sekiz) olacaktır.  

 

4.3.1. Engelli ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı 

Engelli öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 2’dir (iki).  
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4.4. Sonuçların ilanı 

Özel Yetenek sınavı sonuçları, ikinci aşama sınavını izleyen 3 iş günü içinde 

üniversite/fakülte web sayfasında ve fakültedeki ilan panosunda 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.   

Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. 

Boş kalan kontenjanlar için yukarıda ifade edilen kurallar çerçevesinde yerlerine başarı 

sıralamasına göre yedek aday çağrılır.   

Yerleştirme puanlarına göre aynı puana sahip birden fazla aday olması durumunda bu 

adaylar YKS puanlarına göre sıralanırlar.  

 

4.5. Sınav Sonuçlarına İtiraz  

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilanını takip eden ilk iş günü 

mesai bitimine kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Özel Yetenek Sınav 

Yürütme Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler. Sınav 

kayıtları ve belgeleri adaya verilmez.  

PRATİK BiLGiLER 

 Sınav Şekli: Tek Aşamalı (bkz. sayfa 8) 

 Sınav Süresi: 60 dk 

 Sınav Kâğıdı Boyutları: 35 x 50 cm  

 Sınav Tarihi ve Saati: 27 Ağustos 2020, saat 11:00 (Sınav yeri üniversitemiz ve 

fakültemiz web sitesinde ayrıntılı olarak 25 Ağustos 2020’da duyurulacaktır) 

 Ön Kayıt İşlemleri: 10-25 Ağustos 2020 

 Resim Bölümü Kontenjanı: 20 

 Engelli Öğrenci Kontenjanı: 2 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı: 2 

 

➢ Özel Yetenek Sınavına katılan tüm adaylar bu kılavuzdaki kuralları okumuş ve 

kabul etmiş sayılır.  
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Bilgi ve duyurular için fakülte web adresi: http://gsf.sinop.edu.tr  

E-posta: gsf@sinop.edu.tr  

Tel: 0 368 271 52 85  

http://gsf.sinop.edu.tr/
mailto:gsf@sinop.edu.tr

