T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2019-2020
ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV KILAVUZU

SAYIN ADAY,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacak olan
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kural ve uygulamalar hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan
bu kılavuzu dikkatlice okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Sınav ve sınav sonrası
işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır.
Adaylar sınava girebilmek için ön kayıtlarını 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde online olarak
kılavuzda belirtilen linkten yapacaklardır. Ön kayıt işlemi yaptırmayan adaylar sınava
alınmazlar.
Adaylar sınavın ilk eleme aşaması için 3 Eylül 2019 , sabah 09:30’dan itibaren Merkez Farabi
Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası giriş kapısındaki panolardan T.C. Kimlik Numarası ile sınava
gireceği salonu öğrenebilir.
Adaylar, sınav süresince Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ile birlikte resmi kimlik belgelerini
(nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) de yanlarında taşımak zorundadırlar. Resmi kimlik belgesi
ve Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar. Her sınav öncesinde
kimlik kontrolü yapılacaktır. Sınav günü, sınavın başlama saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar,
sınav sistemine göre, kesinlikle sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kaybedeceklerdir.

ÖN KAYIT:

19-23 Ağustos 2019

SINAV YERİ: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Merkez Farabi Kampüsü Güzel Sanatlar
Fakültesi Binası, 67100 İncivez / Zonguldak
SINAV TARİHİ: 1. Aşama 3 Eylül 2019 (Baraj Sınavı) saat: 10:00
2. Aşama 4 Eylül 2019 (Kesin Kabul Sınavı) saat: 10:00
Güzel Sanatlar Fakültesi Telefon:
(372) 291 12 48

Fax: (372) 281 07 67
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ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI
FAKÜLTE

PROGRAMIN ADI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

KONTENJAN
(T.C.)
40

KONTENJAN
(Yabancı)
5

ÖN KAYIT / ADAY BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI

Ön Kayıt Tarihi
19-23 Ağustos 2019
BAŞVURU KOŞULLARI:
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Resim Bölümüne ön kayıt başvuruları, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri
arasında, online başvuru sistemi ile https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
adresinden, mesai bitimine kadar yapılacaktır. Başvuru esnasında herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir.
Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavına 2019-TYT
sınavına girmiş adaylar katılabilir. 2019 –TYT puanının en az 150 ve üzeri puan alan adaylar özel
yetenek sınavına başvurabilir.
Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR mental retardasyon, yaygın
gelişimsel bozukluklar otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar) Engelli
olduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu
adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir. Engelli adaylar özel yetenek
sınavı ile öğrenci alan programlara, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirileceklerdir.
ÖSYS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel
yetenek sınavına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

SINAV ÖN KAYIT BAŞVURU YERİ:
Adaylar, https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx bağlantısı üzerinden online
başvuru yapılacaktır. Başvuru linki 19-23 Ağustos 2019 tarih aralığında aktif hale gelecektir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Farabi Kampüsü 67100
İncivez/
Zonguldak. Telefon: (372) 291 12 48
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ÖZEL YETENEK SINAVI
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Resim Bölümüne Özel Yetenek Sınavıyla alınacak öğrencilerin sınavları,
iki aşamalı, üç sınav olarak yapılacaktır. Sınavın birinci aşamasında (desen) başarılı olan adaylar, ikinci
aşama sınavına (imgesel tasarım ve mülakat) girmeye hak kazanacaktır.
ÖZELYETENEK SINAVI TAKVİMİ:
1. AŞAMA DESEN SINAVI: 3 Eylül 2019 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. Sınav kimlik
kontrolü saat:09.30 da yapılacaktır.
2. AŞAMA İMGESEL TASARIM VE MÜLAKAT SINAVI: 4 Eylül 2019 tarihinde saat
10:00’da yapılacaktır. Sınav kimlik kontrolü saat: 09.30 da yapılacaktır.

Dikkat: Adaylar, Sınavın her iki aşamasında sınavın yapılacağı Merkez Farabi Kampüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası giriş kapısında sınava girecekleri derslikleri öğrenmek ve
kimlik kontrolü için sabah 09:30’da hazır bulunmalıdır. Geç gelen adaylar sınava
alınmayacaktır.
Sınav sonuçları 4 Eylül 2019 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
internet sayfasında http://gsf.beun.edu.tr/ ve sınav binası olan Merkez Farabi Kampüsü Güzel Sanatlar
Fakültesi Binası giriş kapısına asılacak asil ve yedek listelerle duyurulacaktır.

Sınav Süreci ve İçeriği:
Sınav iki aşamadan oluşmaktadır;
1. Aşama Baraj Sınavı:
Sınavın bu bölümünde adaylar resim kağıdına canlı modelden desen çizeceklerdir. Çalışma,
dinlenme arası dahil 90 dakika sürecek, 30. ve 60. dakikada modelin dinlenmesi için 5’er dakika
ara verilecektir. Sınav tek oturumda toplu halde yapılacaktır. Adayların iki sınava da yanlarında
getirmeleri gereken malzemelerin listesi aşağıdadır.
2. Aşama Kesin Kabul Sınavı:
a- İmgesel Tasarım Sınavı: Baraj Sınavını geçen adaylar ertesi gün İmgesel Tasarım Sınavı’na
sabah oturumunda toplu halde gireceklerdir. Sınav süresi 90 dakikadır.
b- Mülakat: İmgesel Tasarım Sınavından hemen sonra, aynı gün ve belirtilen saatte adaylar
mülakata teker teker alınacaklardır.
Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mazeret geçerli
değildir.
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1. Aşama Baraj Sınavından tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan, fakülte kontenjanın
iki katı kadar (50) başarılı öğrenci adayı 2. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanır. Sonuçlar başarılı
ve başarısız (alfabetik sıraya göre) Merkez Farabi Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası giriş kapısı
ve Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasından ilan edilir.

Adaylara resim kağıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. Resim Altlığı, mandal (kıskaç),
kalem ve silgi malzemelerini kendileri getireceklerdir. Adayların sınav sırasında
yanlarında getirecekleri gereçler bu kılavuzda ayrıca belirtilmiştir. Adaylar sınav kağıtlarının
üzerine kimlik bilgilerini tükenmez kalem ile eksiksiz olarak dolduracak ve imzalayacaklardır.

Kesin Kayıtlar:
Özel Yetenek Sınavını kazanan adayların, 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde kontenjan dahilinde kesin
kayıt işlemleri yapılacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde 9 Eylül 2019 tarihinde yedek listeden
kayıtlar yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME ve YERLEŞTİRME
Her sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede; Canlı Modelden Desen
Sınavı’nın %40’ı, İmgesel Tasarım Sınavı’nın %40’ı ve Mülakatın %20’si alınarak sınavların
ağırlıklı not ortalaması bulunur. Yerleştirme puanı, ÖSYM nin belirlediği formüle göre hesaplanır.
Yerleştirme puanı en yüksek olan adaydan başlayarak sıralama yapılır. Resim Bölümüne özel yetenek
sınavı jürisinin başarılı bulması halinde otuz beş (40) asil aday yerleştirilir. Jurinin yeterli görmesi
halinde 10 yedek aday da listede ilan edilir. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda
TYT puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Bu bölüm için ayrılmış yabancı uyruklu öğrenci
kontenjanı beş (5) kişidir.
Asil listelerde ismi bulunmasına rağmen belirlenmiş olan son kesin kayıt tarihinde 17:30’a kadar
kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. Yerlerine, puan olarak listenin en üst
sırasından başlayarak yedek adaylar alınır.

ÖNEMLİ UYARILAR

Sınava girecek adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar;
1. Sınav günü, sınavın başlama saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, sınav sistemine göre,
kesinlikle sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kaybedeceklerdir. Rapor dahil hiçbir mazeret
kabul edilmez.
2. Özel Yetenek Sınavlarının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen
değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza
meydana geldiğinde sınav, komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda
bu durum ayrıca duyurulacaktır.
3. Özel Yetenek Sınavları, iki aşamalı üç sınav şeklinde yapılır. Birinci Aşama (Baraj) Sınavına
girmeyen veya giremeyen adaylar, diğer sınavlara alınmazlar. Sınavı terk eden adaylar için de
aynı işlem uygulanır. Aday, sınavlarda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.

4

4. Yerleştirme puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT Puanları ÖSYM’nin
belirlediği formül ve oran doğrultusunda puanlarına eklenecektir.
5. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde TYT puanı en yüksek olan adaya
öncelik tanınacaktır.
6. Başkasının yerine sınava giren ya da yerine başkasını sınava sokan veya bu tür girişimde
bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
7. Sınavları kazanan adayların, başvuru evrakının asılları (diploma dahil), kesin kayıt sırasında
adaylardan istenecektir.
8. Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne uymayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adayların Sınava Gelirken Getirmesi Gerekenler:


Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi (İnternetten çıktısı alınacak)



Orta Öğretim Başarı Puanı belgesi (OBP) (Orta Öğretim
Başarı Puanları, ÖSYM’nin internet adresinden 2019 YKS
sonuçları ilan edildikten sonra edinilebilir)



Resmi Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)



50 x 35 cm. boyutlarında resim altlığı (Duralit altlık)
Adaylar resim altlığını mutlaka yanlarında getirmelidir!



Kağıt kıskacı veya mandalı



Kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, tükenmez kalem.
Dikkat: Adaylara resim kağıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır.
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DİKKAT:
Özel Yetenek Sınavında başarılı olup da, kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların
yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme
yapılacaktır.
Özel Yetenek Sınav sonuçları, Merkez Farabi Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası giriş
kapılarına asılacak ve/veya http://gsf.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, posta ile
adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, asılan listeleri ve kontenjanın
dolmaması halinde yapılacak olan ilan, duyuru ve çağrıları bizzat takip etmeleri kendi
menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgesi.
2. Son altı ay içinde çekilmiş, adayı önden kolaylıkla tanıtabilecek şekilde gösteren 6 adet 4,5 cm x
6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf.
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