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1- GENEL BİLGİLER
•

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Lisans programına

aşağıdaki tabloda (Tablo 1.) belirtilen kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihlerine göre
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
•

Bu kılavuz; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların

duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. Özel Yetenek Sınavına
girebilmek için adayların başvuruları; 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında www.trabzon.edu.tr
web sayfasında verilecek olan linkten online olarak alınacaktır.
•

Resim Bölümü Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Trabzon Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi tarafından Trabzon ili Akçaabat ilçesi Söğütlü Beldesinde bulunan Fatih
Yerleşkesindeki Fatih Eğitim Fakültesi’nde yürütülecektir. Bütün adaylar sınava girmeden önce
bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler.

•

Bu

kılavuz

(YKS)

Kılavuzu

(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf)

ve

Yükseköğretim

2020

Programları

Yükseköğretim
ve

Kurumları

Kontenjanları

Kılavuzuna

Sınavı

dayanılarak

hazırlanmıştır.

(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf)
Tablo 1. Öğrenci Alınacak Programlar, Kontenjanları, Başvuru ve Sınav Tarihi
Fakülte Adı

Öğrenci

Uyruğu

Engelli

Engelli

Başvuru

Sınav

Sınav Başlama

Engelli Adaylar

Alınacak

Olmayan

Öğrenci

Tarihleri

Tarihleri

Tarihi ve saati

için Sınav

Lisans

Öğrenci

Kontenjanı **

Programı

Kontenjanı

Başlama Tarihi
ve Saati

*
Güzel Sanatlar

Resim

Fakültesi

Bölümü

T.C.
Yabancı
Uyruklu***
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2
17.08.20203

21.08.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

13.30

13.30

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla
ilgili bir değişiklik olursa, kılavuzda verilen son kontenjanlar dikkate alınacaktır.
**Engelli aday (engelli sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi kaydıyla) kontenjanı her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.
***2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre Trabzon
Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar için önerilen kontenjanlarda Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) Başkanlığınca herhangi bir değişiklik yapılırsa, YÖK tarafından ilan edilecek son kontenjanlar dikkate
alınacaktır.

1.1.

Başvuru Şartları

•

Yabancı Uyruklu Adaylar için Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığınca ilan edilmiş başvuru şartları geçerlidir.
3

•

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Vatandaşı adaylar için:

1.1.1. Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak veya kesin kayıt tarihi itibariyle mezun
durumda olacağını belgelemek
1.1.2. 2019 veya 2020 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmiş olmak
1.1.3. Adayların, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarına başvuru yapabilmeleri
için 2019-TYT’den en az 200 veya 2020-TYT’den en az 150 ve üzeri puan almaları gerekir.
1.1.4. 2019-TYT puanı ile başvuru yapacak adayların başarı sırasının belirlenmesinde
“Dönüştürülmüş Puanlar” kullanılacaktır. (TYT puanı 2 yıl süre ile geçerli olduğundan 2019
yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puan (2020-TYT Nihai Sınav Puanı)
kullanılabilecektir.)
1.1.5. Başvuru esnasında 2019-TYT puanını kullanacak olan adayların 2020-YKS’ye
başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu nedenle, bu adayların başvuru esnasında 2019-YKS
sınav sonucu ile birlikte 2020-YKS sınav giriş belgesini de sisteme yüklemesi gerekir.
1.1.6. Engelli adaylar (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) engel durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden “Engelli
Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri ve 2019-TYT veya 2020-TYT’den en az 100 ve
üzeri puan almış olmaları kaydıyla başvuru yapabilmeleri mümkündür.
1.2.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, başvurular Trabzon Üniversitesi resmi internet sayfası
(www.trabzon.edu.tr)

üzerinden

açılacak

ara

yüzdeki

http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OzelYetenek başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru
sistemini kullanabilmek için TC Kimlik Numaralarını veya e-posta adreslerini kullanarak
Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi Sistemine kayıt olmak zorundadırlar.
KKTC ve Yabancı uyruklu öğrenciler ise https://forms.gle/SnZRY7bTHdKnkEcC7 adresi
üzerinden bilgilerini girerek evraklarını sisteme yükleyeceklerdir. İlgili adrese girebilmek için
öncesinde “gmail” mail adresi alınması gerekmektedir.
Adayların başvuru esnasında istenen belgeler kısmına, başvuru için talep edilen belgelerin
aslını veya fotokopilerini tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
İlan edilen süre dışında, şahsen veya posta yolu ile başvuru kesinlikle kabul
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edilmeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC* vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli
belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgelerin Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi
Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
1.2.1. 2019 veya 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi (Temel
Yeterlilik Testi-TYT puanını içeren belge)**
1.2.2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi)
1.2.3. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden biri.
1.2.4. 4.5x6 cm ebadında son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
(Fotoğraf başvuran adayı açık şekilde tanımlayacak; tüm yüzü gösterir biçimde çekilmiş
olmalıdır)
1.2.5. Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınan “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu”
1.2.6. Yabancı Uyruklu adayların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara
göre Trabzon Üniversitesi programlarında öğrenim görmek üzere yaptıkları başvurularda
verdikleri bilgi ve belgeler kullanılacaktır.
**KKTC vatandaşlarının bilgilerinin MERNİS’ten çekilmesi sırasında yaşanacak bir sorun karşısında
başvuru için gerekli evrakların Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun 4.bölümünde yer alan mail adresine
gönderilmesi ve telefonla iletişime geçilmesi gerekmektedir.
*2019-TYT puanı ile özel yetenek sınavına başvuracak adaylar, 2019-YKS sonuç belgesi ile birlikte 2020YKS Aday Başvuru Formu ya da 2020-YKS Sınav Giriş Belgesini de sisteme yüklemelidirler.

1.3. Ön Kayıt
1.3.1. Özel Yetenek sınavına girebilmek için adayların ön kayıt (başvuru) işlemleri 17-21
Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için www.trabzon.edu.tr
adresi

üzerinden

gerçekleştirilirken,

KKTC

ve

yabancı

uyruklu

öğrenciler

için

https://forms.gle/SnZRY7bTHdKnkEcC7 adresi üzerinden online gerçekleştirilecektir.
1.3.2. Sisteme yüklenen başvuru evraklarındaki eksik veya hatalı bilgilerden adayın kendisi
sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler veya bilgiler ile başvuru yapan adayların başvurusu
geçersiz sayılacaktır ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır. Adayların başvuru bilgi ve
belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış
olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında gerekli kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir.
1.3.3. Başvuru sistemini kullanabilmek için adaylar öncelikle e-posta adresleri veya Türkiye
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Cumhuriyeti Kimlik Numarasını kullanarak Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi
Sistemine kayıt olarak gerekli bilgi ve belgeleri yükleyeceklerdir. İnternet üzerinden ön
kaydını (başvurusunu) yapan adaylara sistem tarafından 2020 yılına ait Özel Yetenek Sınavı
Giriş Belgesi oluşturulacaktır, adayların sınava gelirken Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi ile
birlikte nüfus cüzdanlarını da (Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi) yanlarında bulundurmaları
zorunludur.
1.4. Ön Değerlendirme
1.4.1. Özel Yetenek Sınavlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi, adayların 2020 yılı
Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Y-TYT puanlarına göre yapılacaktır. Adayların Y-TYT
puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve KONTENJAN SAYISININ 3 KATI
KADAR aday özel yetenek sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Üç kat kontenjan şu şekilde uygulanacaktır:
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Lisans Programı için 20 kişilik (18+2) kontenjan
belirlendiğinden toplam 20x3=60 kişi (54+6) aday özel yetenek sınavına katılmaya hak
kazanacaktır. Mevcut sıralamanın dışında kalan adaylar elenecek ve özel yetenek sınavına
çağrılmayacaklardır.
1.4.2. Engelli adaylar için ayrılacak kontenjanın dolmaması durumunda bu kontenjan,
kontenjanı ilan edilen ilgili lisans programında engelli olmayan adaylar için kullanılacaktır.
1.4.3. Ön değerlendirmeyi geçerek 2020 özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adaylar
ve adaylara ait bilgiler 24 Ağustos 2020 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesinin internet
sayfasında duyurulacaktır.
1.5. Sınav Tarihi ve Yeri
1.5.1. Resim Programı Özel Yetenek Sınavları 1 Eylül 2020 tarihinde saat 13.30’da
gerçekleştirilecek olup, her bir aday için sınav yeri 25 Ağustos 2020 tarihinde Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilecektir. Resim Programı Özel Yetenek Sınavına
girecek (engelli, yabancı uyruklu dahil) tüm adayların 1 Eylül 2020 tarihinde saat 13.30’da
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilen yerde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların da belirtilen tarihlerde ilgili programın özel
yetenek sınavına girmeleri gerekmektedir.
1.6. Sınavın Yürütülmesi
1.6.1. Özel yetenek sınavları 2020-YKS Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulu’nca
belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve
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diğer elemanlarca yapılır ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.
1.6.2. Özel yetenek sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların
duyurulması ile ilgili işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiler 2020 Yılı Özel Yetenek Sınavı
Kılavuzunda yer alacaktır. Bu kılavuz Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında ilan
edilecektir. Kılavuzda yer almayan konularda Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı yetkilidir.
1.6.3. YÖK’ün 08.07.2020 tarihli 75850160-199-E.43112 sayılı kararı doğrultusunda,
sınavların yürütülmesi, bu yıla mahsus olmak üzere (COVID-19 tedbirleri gereğince)
birimlerin sınavları farklı gün ve zamanlarda yapmaları ve sınavlara giriş çıkışların kontrol
altında tutulması ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.
1.6.4. COVID-19 tanısı olan ve/veya karantinada olan adayların, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığına bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır. COVID-19 tanısı olan ve/veya
karantinada olan adaylar ÖSYM'nin belirlediği koşullar ve önlemler altında sınava alınacaktır.
1.6.5. Kampüs girişinde öğrencilerin ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldıktan sonra,
yanında herhangi bir yakını olmaksızın (engelli adaylar hariç) kampüs alanına girişine
müsaade edilecektir.
1.6.6. Kampüs girişi ve sınav salonu girişlerinde tedbir kurallarına (maske, mesafe, hijyen,
vb.) uyulması zorunludur. Bu kapsamda dezenfektasyon maddesi kurum tarafından
karşılanacaktır.
1.6.7. Sınavlardaki yerleşim, salon sayısı ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak planlanacak
ve öğrenci hareketliliği kontrol edilecektir.
1.6.8. Sınavlar sosyal mesafe kuralı gözetilerek yüz yüze yapılacaktır.
1.6.9. Sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Trabzon
Üniversitesi ve/veya devletin yetkili organları ve makamları tarafından alınan kararlara göre
değişebilir.
1.6.10.Adaylar Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen bütün hususları kabul etmiş
sayılır.
1.7. Adayların Sınava Girişte Bulundurması Gereken Belgeler
1.7.1. Adayların sistemden indirdikleri “2020 yılına ait Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi”
1.7.2. Fotoğraflı ve Onaylı Nüfus Cüzdanı (Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi. Sürücü Belgesi,
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Pasaport v.b. gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler resmi/geçerli kimlik
belgesi olarak kabul edilir).
1.7.3. 2020 Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı
(Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi; Sürücü Belgesi, Pasaport v.b.) olmayan adaylar sınava
alınmazlar. Sınava zamanında girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili bir hak ve talepte
bulunamaz.
1.7.4. Adaylar, sınav sürecinin bütün aşamalarındaki durumlarını kendileri takip etmek
zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmeyecek ve telefonla bilgi
verilmeyecektir.
1.8. Özel Yetenek Sınavının Yapılışı, Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
1.8.1. Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gereği, ilgili Yönetim
Kurulunca belirlenecek esaslara göre; Yönetim Kurulunca Görevlendirilecek Komisyonlar ve
diğer elemanlarca yapılır ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.
1.8.2. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a)

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b)

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

c)

2019 veya 2020 YKS Puanı (YKS-P) (TYT puanlarının en büyüğü)

1.8.3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümün de verilen formüllere göre adayların aldıkları Özel
Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) toplamının aday sayısına bölünmesiyle sınavın
ortalaması, sınavın Standart Sapması (SS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı
(ÖYSP-SP) hesaplanır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra aynı kılavuzun ilgili bölümünde
verilen formüllere göre adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanır. Bütün programlarda
Özel Yetenek Sınavına girecek adayların puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüller
kullanılacaktır.
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ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart

Puanı

(ÖYSP-

SP)

hesaplanacaktır.

Bu

hesaplamada

aşağıdaki

formül

kullanılacaktır.

•

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
•

Özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayları Yerleştirme Puanlarının (YP)

hesaplanmasında, adayların 2020-YKS’den aldıkları TYT puanları kullanılacaktır.
•

Yerleştirmeye esas olacak olan puan Yerleştirme Puanı (YP), 2020 ÖSYS

Yükseköğretim

Puanları

ve

Kontenjanları

Kılavuzunda

verilecek

formüllere

göre

hesaplanacaktır. Buna göre,
a)Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından 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 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

9

b)Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim programı için aday genel lisenin Sosyal
Bilimler alanından geliyorsa):
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
1.8.4.

2020

Yükseköğretim

Kurumları

Sınavı

(YKS)

Kılavuzunun

(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf)

ilgili

bölümünde (sayfa 33) belirtildiği üzere 2019-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim
Başarı Puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları
için de uygulanacaktır.
1.8.5. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖSYP) 40’ın altında olan adayların (engelli olsun veya
olmasın) Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanmayacak olup bu adaylar doğrudan başarısız
sayılacaklardır. ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve standart sapması hesaplanırken Özel
Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 40’ın altında olan adayların puanları bu hesaplamalara dâhil
edilmeyecektir.

İlan

edilen

listelerde

bu

adayların

isimlerinin

karşısına

“YP

Hesaplanmamıştır” ibaresi düşülecektir. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı
kazanmış

olacaktır.

Adayların

sıralamasında;

adayların

puanlarının

yerleştirme

puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı yüksek olan; eşit puanlı adaylardan TYT
puanları da eşit olanların kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yüksek olan;
eşit puanlı adaylardan TYT puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit olması halinde ise
alandan gelen adaya öncelik tanınacaktır.
1.8.6. Hesaplanan Yerleştirme Puanları (YP) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan
edilir.
1.8.7. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına
yapılacak itirazlar, resim programı için ise 3 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00-17.00 arası
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan “İtirazları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”
tarafından değerlendirilerek listenin son hali Rektörlük Makamına arz edilir.
NOT: Engelli öğrencilerin (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 kaydıyla, başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmayacak
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kendi aralarında yapılacak olan yetenek sınavının sonucuna göre değerlendirileceklerdir.
1.9. Kesin Kayıt İşlemleri
1.9.1. Asıl listeden yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 2020–YKS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre sonradan ilan edilecek
tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Trabzon ili Akçaabat ilçesi
Söğütlü beldesindeki Trabzon Üniversitesi Fatih Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığında yapılır.
1.9.2. Asıl listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları
takdirde kayıt haklarını kaybederler.
1.9.3. Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nin internet sayfasında ilan edilir ve bu kontenjanlar için Ek Yerleştirme yapılır.
1.9.4. 2020 Özel yetenek Sınavları Yedek listelerinde yer alıp Ek Yerleştirme yoluyla kesin
kayıt yaptırmak isteyen adayların, 2020 Özel Yetenek Sınavlarında aldıkları Yerleştirme
Puanlarını (YP) ve sıralamalarını da gösteren belge ile bizzat veya faks (0462 228 12 83)
yoluyla Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na başvuru yapmaları
gerekmektedir.
1.9.5. Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre en yüksekten en
düşüğe kadar sıralanır ve boş kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış
olur. Ek Yerleştirmeye hak kazanan adayların isimleri ek yerleştirme tarihlerinin bitiminden
bir gün sonra Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin internet sayfasında ilan
edilirler. Bu adayların kesin kayıt işlemleri 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre ve buna
göre belirlenecek takvime göre mesai saatleri içerisinde bizzat öğrenci tarafından verilecek
belgeler ile Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır.
1.9.6. Kontenjanların yine boş kalması durumunda yapılacak uygulama için Trabzon
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir.
1.9.7. Kılavuzun geri kalan bölümlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Resim lisans programının
Özel Yetenek Sınavlarının yürütülüşü ve değerlendirilmesine yönelik ölçütler açıklanmıştır.
2-GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖZEL
YETENEK SINAVI
2.1. Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saati:
2.1.1. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı tek aşamada
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İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı şeklinde gerçekleştirilecektir.
2.1.2. İmgesel (Hayali) Tasarım sınavında, Sınav Komisyonu tarafından belirlenen konu
adaylar tarafından 50x70 cm’lik resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir.
2.1.3.İmgesel (Hayali) Tasarım sınavı için adaylara 90 dakikalık bir süre verilecektir. Sınav
Komisyonu yetkililerin onayı ile yaptırılması istenen çalışmanın özelliğine göre bu sınavın
süresinde kısmi değişiklikler yapabilir.
2.1.4.Resim Özel Yetenek Sınavı Fatih Eğitim Fakültesi D Blok’ta gerçekleştirilecektir.
2.1.5.Tüm adaylar için (Engelli, Yabancı Uyruklu dahil) sınav 1 Eylül 2020 tarihinde saat
13.30’da başlayacaktır.
2.1.6.Adayların hangi gün ve saatte, hangi derslikte sınava girecekleri 25 Ağustos 2020
tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesinin internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların kendi
sınav saatlerinden en az 1 saat önce sınav yerinde (D Blok) hazır bulunmaları
gerekmektedir.
2.1.7.Adaylar liste sırasına göre bina önünde sosyal mesafe gözetilerek sıralanacak ve bina
içerisine alınacaklardır.
2.2. Sınav Araç ve Gereçleri:
2.2.1.Sınav esnasında adayların kullanacakları 50x70 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve
altlıklar sınav görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.
2.2.2.Adaylar Özel Yetenek Sınavı’na gelirken, yanlarında sadece tükenmez veya
mürekkepli kalem, kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, kıskaç veya mandal
bulunduracaklardır.
2.2.3.Adayların kendi resim altlıklarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.
2.3. Sınavın Yürütülmesi:
2.3.1.Fatih Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde tek oturumda yapılacak sınav 01 Eylül 2020
tarihinde saat 13.30’da başlatılacaktır. Adaylar, saat 13.00’dan itibaren daha önceden
belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınacaklardır. Bu nedenle,
adayların sınav başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
2.3.2.Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında; İnternetten indirdikleri “Özel Yetenek
Sınavına Giriş Belgesi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Nüfus Cüzdanı” (Resmi/Geçerli Kimlik
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Belgesi. Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu
belgeler, resmi/geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar.
2.3.3.Resmi/Geçerli kimlik kartı ile 2020 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan
adaylar sınava alınmazlar.
2.3.4.Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınır, daha
sonra gelen adaylar ise sınava alınmazlar. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde
adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmez. Belirtilen tarihte, salonda ve saatte
sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
2.3.5.Sınav başladığında, adayların kendilerine verilecek olan sınav kâğıtlarının üzerindeki
kimlik bilgileri alanına ad ve soyadlarını, aday numaralarını ve T.C. Kimlik
Numaralarını tükenmez veya mürekkepli kalemle yazmaları ve imzalamaları gerekmektedir.
2.3.6.Sınav Salon Başkanları, sınav esnasında adayların sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerini
kontrol ederek ilgili yeri imzalayıp, üzerlerini kenarlarından yapıştırarak kapatacaklardır.
2.3.7.Sınavda görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarıyla ve
ses/görüntü

almaya

yarayan

araçların

sınav

salonlarına

getirmelerine

izin

verilmeyecektir.
2.3.8. Çizim yapmak için sınav kâğıtlarının mühürlü olan ön yüzü kullanılacaktır. Kâğıdın
arka yüzüne kesinlikle çizim yapılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne yapılan çizimler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2.3.9. Adaylar sınav kâğıtlarının tahrip olmaması için özen göstermelidir. Sınav kâğıdının
yırtılması veya deforme olması halinde yeni bir kâğıt verilmeyecektir.
2.3.10. Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da
çekilmesine y a r d ı m c ı olmaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri gereçler alıp
vermeleri, Bölüm 2.2.2'de belirtilen araç gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara, pipo
içmeleri ve sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır.
2.3.11. Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, açıklama veya yorum
yapmaları yasaktır.
2.3.12. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışta bulunanlara
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uyarıda bulunmayabilirler. Her iki durumda da, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav
görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.3.13. Sınav kâğıtlarında sınav sorusunda istenilenin dışında konuyla ilgisi olmayan her
türlü yazı, rakam, işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar.
2.4. Sınavın Değerlendirilmesi:
2.4.1.İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı’nda çizilen resimler algı, kurgu, kompozisyoniçerik, özgünlük, yaratıcılık, ışık-gölge, oran-orantı, hareket ve perspektif bilgisi gibi
nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
belirlenir.
2.4.2. Özel Yetenek Sınav Puanı 40’ın altında olan adayların yerleştirme puanları
hesaplanmayacak olup, bu adaylar başarısız sayılacaklardır. Bu ölçüt ilan edilen tüm
kontenjan türleri (engelli, yabancı uyruklu vb.) için geçerlidir.
2.4.3. Değerlendirmeye alınacak adayların Yerleştirme Puanları (YP) ÖSYM’nin 2020YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ilgili sayfalarında yer alan
hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanır. (Yüksek Öğretim Kurulu’nun 13.08.2020 tarihli
ve 75850160-301.01.01-E50074 sayılı yazısı gereği, ön değerlendirme sonucunda Özel
Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların belirlenmesinde Y-TYT puanı dikkate
alınırken, Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında TYT puanı dikkate alınacaktır.)
2.4.4. Yerleştirme Puanları (YP) belirlenen adaylar, en yüksek puandan en küçük puana
doğru sıralanarak yerleştirme puanları ilan edilir. Adayların sıralamasında; adayların
puanlarının eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan TYT
puanları da eşit olanların kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) göre büyükten
küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan TYT puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit
olması halinde alandan gelen adaya öncelik tanınır.
2.4.5. Yerleştirme Puanın hesaplanması sonucunda, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim lisans
programı için Yerleştirme Puan (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday asıl (20)
ve diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilirler. Özel Yetenek Sınav Puanı 40’ın altında
olan adaylar bu sıralamaya dâhil edilmezler.
2.4.6. İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu
kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir.
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2.4.7. Yabancı Uyruklu adaylar için de aynı işlemler uygulanır. Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü için; Yerleştirme Puanları (YP) sırasına göre kontenjan sayısı
kadar aday asıl (3) ve diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilirler.
2.4.8. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Resim programı Özel Yetenek Sınavı
Sonuçlarına yapılacak itirazlar bir dilekçe ile 3 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00-17.00
saatleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına yapılır. İtirazlar, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı

tarafından

oluşturulan

“ İtirazları

İnceleme

ve Değerlendirme

Komisyonu” tarafından değerlendirilir.
2.4.9.Özel yetenek sınavı sonuçları Rektörlük Makamına arz edilir.
3. ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Takvimi Tablo 2’de
sunulmaktadır.
Tablo 2. 2020 yılına ait Özel Yetenek Sınav Takvimi
Yapılacak İşlemler
Tarihleri

Saati

Yer

Başvuru / Ön Kayıt

17-21 Ağustos 2020

Tüm gün (online)

Trabzon Üniversitesi
Web Sayfası
www.trabzon.edu.tr

Ön Değerlendirme Sonuçlarının
İlan Edilmesi

24 Ağustos 2020

12.00

Trabzon Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Web Sayfası
http://gsf.trabzon.edu.tr/

Ön Değerlendirme Sonuçlarına
İtiraz Edilmesi

24 Ağustos 2020

13.00-17.00

Adayların Sınava Girecekleri
Tarih, Saat ve Yerlerinin İlan
Edilmesi
Sınav Tarihleri

Resim Lisans
Programı

25 Ağustos 2020

17.00’a kadar

01 Eylül 2020

13.30

01 Eylül 2020

13.30

03 Eylül 2020

12.00’a kadar

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

03 Eylül 2020

13.00-17.00

Kesin Kayıt

ÖSYM tarafından
belirlenecek

(**)

Ek Yerleştirme/Yedek Kayıtlar

Kesin kayıtlardan
sonraki hafta

(***)

Engelli Adaylar
Resim Lisans
için Sınav
Programı
Tarihleri
Sınav Sonuçlarının İlanı*

Trabzon Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı
http://gsf.trabzon.edu.tr/
Trabzon Üniversitesi/
Söğütlü Yerleşkesi /Fatih
Eğitim Fakültesi
Trabzon Üniversitesi/
Söğütlü Yerleşkesi/Fatih
Eğitim Fakültesi
http://gsf.trabzon.edu.tr/
Trabzon Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı
Trabzon
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı
Trabzon
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* Yerleştirme puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2020 yılı Özel
Yetenek Sınavlarının yapıldığı tarihlerde ÖSYM tarafından ilan edilmemişse, Yerleştirme Puanları (YP) daha sonra
hesaplanacaktır.
** 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı Kesin
kayıt tarihleri Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web sayfasında duyurulacaktır.
***2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı Ek
yerleştirme tarihleri Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web sayfasında duyurulacaktır.

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yazışma Adresi

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Akçaabat Yerleşkesi İnönü Cad. No:53 61300 Akçaabat TRABZON
http://gsf.trabzon.edu.tr/tr

İnternet Adresi

Telefon

0 462 377 74 05/ 0462 377 74 06

Fax

0 462 228 12 83

E-posta

gsfdekanlik@trabzon.edu.tr

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SINAVDA
BAŞARILAR DİLERİZ.
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