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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1: Bu Yönerge, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan 

öğretim programlarına girmek için başvuran adayların ön kayıt ve sınavlarının yapılması, 

değerlendirilmesi, başarılarına göre sıralamanın yapılması ve sonuçların duyurulmasına ilişkin tüm 

işlemlerin yürütülmesi kurallarını kapsar.  

TANIMLAR 

Madde 2: 

1. Dekan: Güzel sanatlarFakültesi Dekanını, 

2. Fakülte: Güzel sanatlar Fakültesini, 

3. Fakülte Kurulu: Şırnak Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Kurulunu, 

4. Fakülte Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

5. Gözetmen: Özel yetenek sınavlarında Sınav Düzenleme Komisyonu tarafından görevlendirilen 

I. ve II. aşama sınavlarda görev alacak öğretim elemanlarını, 

6. LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını, 

7. Memur: Sınav Düzenleme Komisyonu tarafından görevlendirilen idari personel, 

8. OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını, 

9. ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

10. ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini, ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, 

11. ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı - Standart Puanını, 

12. Özel Yetenek Sınavı Kılavuzları: Güzel Sanatlar Eğitimi Programlarına öğrenci alımında 

uygulanacak sınava ait kılavuzunu, 

 

 

 

 

 



Aday Başvuru Koşulları 

Madde 3: Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için; 

1. Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (kesin kayıt tarihine 

kadar) mezun olan (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim 

Bakanlığı’nca onaylanması gerekir) ve 2020 TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanı 150 (Ortaöğretim 

Başarı Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış olan adaylar başvurabilecektir. 

2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2019-TYT puanı 200.000 ve üzeri olanlar, 

istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS 

yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmış 

olmaları zorunludur. 

3. Yabancı uyruklu adayların kabulü “Şırnak Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci, 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır. 

4. Merkezî yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da ön 

kayıt yaptırabilecektir. 

5. 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 ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar; (Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 

2 yıl süre ile geçerlidir.) durumlarını bir devlet veya üniversite hastanesinden alacakları “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve bu raporu, sınavlar başlamadan 30 dakika 

öncesine kadar Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri koşuluyla Özel Yetenek Sınavı’na 

kabul edilecektir. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmayacak ve başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

6. Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle çıkartılmış bulunanlar ön kayıt 

yaptıramayacaklardır. 

7. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları Fakülte tarafından ÖSYM’nin internet sayfasından temin 

edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.). 

8. Alan içi kabul edilecek lise alan kodları, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir. 

9. Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 

 

 

 



BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Madde 4: Resim ve Müzik Bölümleri için başvurular 04/08/2020 – 19/08/2020 tarihleri arasında Şırnak 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Turizm Yüksekokulu Binası zemin kat) adresindeki Aday Kayıt 

Bürosuna elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.  

1. Sınava girmek isteyen adayların aşağıda belirtilen başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz olarak 

tamamlayarak başvuru tarihleri içerisinde aday kayıt bürosuna mesai saatleri içinde teslim 

etmeleri ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda Güzel 

Sanatlar Fakültesi adres bilgilerinin kullanılması gerekmektedir. 

2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması 

gerekmektedir. Posta ile başvuran adaylar sınav öncesinde onaylı başvuru formunu kayıt 

bürosundan temin edebileceklerdir. 

3. Başvuru koşullarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan 

adaylara; ön kayıt bürosunca onaylanmış başvuru formunun (EK 1) bir nüshası verilecektir. Bu 

form aynı zamanda sınava giriş belgesi olarak kullanılacaktır. Adayların bu belgeyi titizlikle 

saklamaları, yıpratmamaları ve sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Yanında ön kayıt formu bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

4. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

6. K.K.T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıt işlemleri internet üzerinden 

yapılamayacağından adayların; kimlik belgesi veya pasaport, sınav sonuç belgesi ve 1 adet 

vesikalık fotoğraf ile 04/08/2020 – 19/08/2020 tarihinde şahsen Fakülteye başvurmaları 

gerekmektedir. 

7. Başvuru süresi sona erdikten sonra, komisyon ön kayıt toplama dosyasındaki ön kayıt formlarını 

kullanarak, adayların hangi sırayla sınava gireceğini belirleyecektir. 24/08/2020 tarihinde Şırnak 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında 

(http://sirnak.edu.tr/fakulte/guzelsanatlar/) ilan edilecek liste ile adaylar hangi saatte sınava 

girebileceklerini öğreneceklerdir. 

8. Engelli aday öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 

05/04/2017 tarihli ve 75850160-199-24304 sayılı yazısına istinaden, kendi aralarında yapılacak 

bir sınavın değerlendirilmesine göre alınacaklar. Bu sınav yeri, tarihi, saati ve sınavın uygulanış 

biçimi tıpkı diğer adaylarınkiyle aynı olacaktır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim 

Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarihli ve 75850160-199-E.11624 sayılı yazısına 

istinaden programımıza alınacak engelli öğrenciler için şu maddeler uygulanacaktır:  



• %10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına. 

• Kontenjanı 10'un altında olan programlar için başvuru olması durumunda kılavuzda 

yayımlanan kontenjana ek olarak 1 engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilmesine, 

• Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen 

adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine, 

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması 

durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, 

ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dâhil 

edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına, 

• İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer 

öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine karar verilmiştir 

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar 

 

1. Aday başvuru formu (EK:1) ve sınav kılavuzu internetten temin edilecektir. 

2. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi  

3. 2020 TYT Sonuç Belgesinin veya 2019 TYT Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi 

4. Üç (3) adet Başvuru Formu, silinti ve kazıntı olmadan eksiksiz olarak doldurulacak ve adayın ön 

cepheden çekilmiş birer fotoğrafı yapıştırılmış olacaktır. 

5. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.  

6. Posta ile yapılan başvurularda diplomanın fotokopisinin gönderilmesi yeterlidir.  sınav günü 

diploma aslının sınav komisyonuna sunulması gerekmektedir.  

(Belgelerin asılları, fotokopileri ile karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir-) 

Yabancı Uyruklu Adayların Dikkatine 

Yabancı uyruklu adayların sınava aşağıdaki belgelerle başvurmaları gerekmektedir; 

1. Sınavına girmek istedikleri programlarının belirtildiği başvuru dilekçesi 

2. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında T.C. liselerine eşdeğer bir okuldan mezun 

olduklarını gösterir eşdeğerlik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı) 

3. Pasaportlarının aslı ve fotokopisi, 

4. Yabancı uyruklu öğrenciler için o öğretim yılında açılan YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) puan 

belgesi 



SINAVLARIN DUYURULMASI 

Madde 5: 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları, aday başvuru koşulları, 

kayıt ve sınav tarihleri Şırnak Üniversitesi Senatosunca belirlenen bir tarihte yayın organları aracılığı ile 

ülke genelinde duyurulur. 

Başvuru süresi sona erdikten sonra, komisyon ön kayıt toplama dosyasındaki ön kayıt 

formlarını kullanarak, adayların hangi sırayla sınava gireceğini belirleyecektir.  

24/08/2020 tarihinde Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında 

(http://sirnak.edu.tr/fakulte/guzelsanatlar/) ilan edilecek liste ile adaylar hangi saatte sınava 

girebileceklerini öğreneceklerdir. 

Resim Bölümü Sınav Tarihi: 27/08/2020 Saat: 10:00 

Müzik Bölümü Sınav tarihi: 01/09/2020 Saat: 09:00  

 

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ 

 

Madde 6: Sınav Yürütme Komisyonu; üyeleri Resim ve Müzik Bölümü için ayrı olmak üzere Şırnak 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca seçilmiş biri başkan beş üyeden 

oluşmaktadır. Sınav Yürütüme Komisyonu: 

1. Sınav Düzenleme Komisyonu üyeleri aynı zamanda sınav jüri üyeleri olarak görevlendirilebilir, 

2. Sınav mekânlarının düzenlenmesi, 

3. Sınav gözetmen ve görevlilerinin belirlenmesi, 

4. Sınav evraklarının önceden hazırlanması, mühürlenmesi ve paketlenmesi, 

5. Sınav sorularının hazırlanmasından kesin sonuçların saptanmasına kadar sürecek tüm 

çalışmaların yürütülmesi (özel yetenek sınavlarının yapılış, uygulanış ve değerlendirilme 

yöntemlerinin ve puan hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması) 

6. Gerektiğinde alt komisyonlar kurulması, 

7. Sınav salon başkanı ve gözetmenlerin, sınav evrakını kendilerine verilmiş olan zarflar içine 

yerleştirdikten sonra imzalı salon yoklama listesi ve tutanaklarla birlikte imza karşılığında Sınav 

Düzenleme Komisyonuna teslim edilmesi, 



8. Sınavlarda başarılı olanların asıl ve yedek listelerinin saptanması ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin 

yürütülmesi, 

9. Kılavuzda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav 

programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapma konularında yetkilidir. 

10. Resim Bölümü Alan Sınavı süresi boyunca adayların mola vermesi ve yerinden kalkması yasaktır. 

Sınav Jürileri; Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş, 

alanında uzman biri başkan beş üyeden (yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması 

durumunda jüri üç kişiden oluşturulabilir) oluşmaktadır. Bu komisyon, Yönerge ve Kılavuzda 

belirtilen usullere göre Resim Bölümü ve Müzik Bölümü özel yetenek sınav sorularının 

hazırlanması ve seçilmesi ile sınavın yapılması ve değerlendirilmesi ile görevlidir. Sınav jüri 

üyelerinin soru hazırlamak için toplandığı salona jüri üyelerinin dışında kimse giremez, 

 

SINAVLARIN YAPILMASI 

 

Madde 7: Alan Sınavları; Özel Yetenek Sınavları, adayların başvurularında belirttikleri programların 

özelliklerine göre, her program için ayrı ayrı yapılır. Sözlü veya uygulamalı yapılabilecek 

sınavların türleri, özellikleri ve aşama sayısı, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi önerisi 

üzerine Şırnak Üniversitesi Senatosunca belirlenir. 

Müzik Bölümü Sınavı 

İşitme yeteneği 70 puan, Mülakat 30 Puan üzerinden hesaplanarak sınav gerçekleştirilecektir.  

1. İşitme Yeteneği (70 Puan) 

Ses İşitme: Tek ses işitme, iki ses işitme, üç ses işitme ve dört ses işitmeden oluşacaktır. Adaylar 

piyanoda çalınacak olan tek sesi, iki sesi, üç sesi ve dört sesi 'Na' veya 'La' hecesiyle verirler. 

Ezgi İşitme: Bu bölümde makamsal ya da tonsal olabilecek iki adet ezgi sorulur. Piyanoda 

çalınacak olan ezgilerin 'Na' veya 'La' hecesiyle tekrar edilmesi istenir. 

Tartım İşitme: Bu bölümde adaylara iki adet tartım kalıbı sorulur ve adaylardan bu tartımı el ile 

veya kalemle vurarak tekrar etmesi istenir. 

Tek Ses     : 5x1      =5 Puan 

İki Ses       : 5x1      =5 Puan 

Üç Ses       : 5x2     =10 Puan  



Dört Ses    : 2x5     =10 Puan  

Ezgi            : 2x10   =20 Puan 

Tartım       : 2x10    =20 Puan 

TOPLAM 70 PUAN 

2. Mülakat (30 Puan) 

• Bu aşamada adaylara Müzik Bölümü’nde neden okumak istedikleri sorulacaktır. (10 Puan) 

• Adayların hazırladıkları çalgı ya da solo seslendirmek istedikleri bir eserin sunumunu 

yapmaları istenecektir. Adaylar çalgılarını kendileri getirir. Piyano çalacak adaylar için sınav 

salonunda piyano bulunmaktadır. (20 Puan) 

 

Resim Bölümü Sınavı 

 

1. Sınav tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.  

2. Resim Bölümü sınav sorusu ve süresi Sınav Komisyonu tarafından belirlenen “Resim Bölümü 

Jürisi” tarafından hazırlanacaktır. Sınav sorusuna jüri üyeleri tarafından sınav günü karar verilir 

ve adaylar sınav salonlarında yerlerini aldıktan sonra kapalı mühürlü zarflar içerisinde 

gözetmenlere iletilir.  

3. Sınav tek aşamadan oluşacak “İmgesel Karakalem Çalışması” şeklinde uygulanacaktır.  

4. Adayların sınava gelirken çizim kalemleri ve silgilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.  

5. Puanlama toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. 

6. Sınav süresi ara verilmeden 90 dakika sürecektir.  

7. Sınavın Değerlendirilmesi Bölüm Jürisi tarafından yapılacaktır. 

8. Sınav sonuçlarının değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan ölçütler; çizgisel değer, 

oran-orantı, kompozisyon, perspektif, anatomi, ışık-gölge, adayın yaratıcılığı, hayal ve gözlem 

gücü, seçtiği konuya bakış açısı ve algı birikimi, olayları gösterme noktası, yorumlamada ise 

özgünlüğü ifade edebilme kapasitesidir. 

9. Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için Bölüm Alan Sınavından 100 puan üzerinden 

en az 50 puan almaları zorunludur. 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve 

değerlendirmeye dâhil edilmeyip puanları ilan edilmez. 

10. Sınav bitiminde salon başkanından imza karşılığı alınan sınav kâğıtları sınavın uygulama 

biçimine göre ya da geniş bir kapalı mekânda numara sırasına göre dizilerek değerlendirme için 

hazırlanır. 



Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

 

1. Her aday sınava gelirken yanında: Özel Kimlik Belgesini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışındaki 

başka kimlikler kabul edilmeyecek, nüfus cüzdanı mutlaka fotoğraflı olacaktır) ve Sınava Giriş 

Belgesi getirmek zorundadır. 

2. Adaylar sınava girmek için o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce, yanlarında getirmeleri 

gereken belge ve gereçlerle sınav yerinde hazır bulunurlar. 

3. Adaylar, sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilirler. Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakikasını 

müteakip hiçbir öğrenci salonlara alınmaz ve sınavın ilk 30 dakikasından önce salondan çıkamaz. 

4. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine hatırlatılır. 

Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine başkasını sınava koyanlar 

sınav dışı bırakılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Sınavlar kamera ile kayda alınabilir. 

5. Yetenek Sınavı Salon'unda adayların (kapalı dahi olsa) cep telefonu, ses kayıt cihazı, kamera ve 

benzeri özelliklere sahip araçlarla girmeleri yasaktır. Bölüm alan sınavlarından 50 (elli) puanın 

altında alan aday başarısız kabul edilir ve değerlendirme dışı bırakılır. Aritmetik ortalama ve 

standart sapma hesaba dâhil edilmez. 

6. Yeterli niteliğe sahip öğrenci sayısı sağlanamadığında, bölüme alınacak öğrenci sayısının 

(Resim40 (kırk)-Müzik 50 (elli) ) kontenjanı doldurma zorunluluğu yoktur. 

7. Adayın eksik ya da yanlış belge verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye dönük 

elde ettiği tüm haklar geri alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

8. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

9. Özel yetenek sınavının uygulama kurallarını ihlal eden adaylar komisyon kararı ile sınavdan ihraç 

edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır. 

10. Adaylar cevap kâğıtları ya da çizim kâğıtlarının üzerine istenilen unsurların dışında kopya, işaret 

ya da çizimler yapamaz, yaptığı takdirde sınavı geçersiz sayılır. 

11. Sınavların herhangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun yeni sınav 

yapılmaz. 

12. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 

 

Madde 8: Sınav sonuçları Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin internet sayfasında 

http://sirnak.edu.tr/fakulte/guzelsanatlar/ ilan edilecektir. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek 



Sınavını kazanan asıl ile yedek adayların “Yerleştirme Puanları”na göre hazırlanmış listeleri Fakülte ilan 

panolarında duyurulacaktır. Listelerin ilanından sonra verilen tarihler arasında asıl adayların kayıtları 

yapılacaktır. Kontenjanların dolmaması hâlinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilecektir. 

Yedek listeleri Fakülte internet sayfasında ve Fakülte ilan panolarında ilan edilecektir. Kesin kayıt 

işlemleri Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır. Asil ve 

yedek adayların; sonuçların açıklanmasından itibaren 1 hafta içinde Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı 

fotokopilerini e-posta veya faks yoluyla Öğrenci İşleri Birimine göndermeleri gerekmektedir. Adaylar bu 

belgeleri göndermedikleri takdirde, sorumluluk kendilerine ait olacaktır. 

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ 

 

Madde 9: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların puanları hesaplanırken; 

1. Özel Yetenek Sınavı puanı; “Bölüm Alan Sınavı” sorusundan toplam 100 puan üzerinden 

hesaplanacaktır. 

2. Adayın “Özel Yetenek Sınavı” ile Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine 

yerleştirilmesinde esas alınacak “Yerleştirme Puanı (YP)” aşağıda gösterilen formüle göre 

hesaplanacaktır. Formülde Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ÖSYM tarafından 

düzenleme yapılması durumunda değerlendirme, yeni formüle göre yapılacaktır. 

3. Aday aynı alandan geliyorsa; (30/03/2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için 

uygulanacaktır.) 

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17 × ÖYSP‒SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × TYT‒P) + (0,03 × OBP) 

Aday diğer alanlardan geliyorsa; 

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17 × ÖYSP‒SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × TYT‒P) 

4. 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 ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar] TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzlarında yer alan 

Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) “Özel Yetenek Sınavı” puanına göre 

değerlendirilecektir. 

5. 2019 YKS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 

kayıt olan adayların, “Ortaöğretim Başarı Puanları” ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Adaylar “Yerleştirme Puanları (YP)”na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konulacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. 

6. K.K.T.C. uyruklu öğrenciler de aynı sınavlara girecek olup yukarıdaki formüle göre 

değerlendirilmeleri kontenjan dâhilinde ve kendi aralarında yapılacaktır. 

7. Yabancı uyruklu adaylar Bölüm Alan Sınavı’nda aldıkları puanlara ve kontenjana göre kendi 

aralarında değerlendirme yapılacak ve kazanan adaylar ilan edilecektir. 

 

 

Kesin Kayıt 

Asıl olarak kazanan adaylar için; kesin kayıtlar 7-8-9 Eylül 2020 tarihlerinde mesai saatleri arasında 

yapılacaktır. 

• Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerinin İlanı ve Kayıt: 10 Eylül 2020 Saat 09:30 

 

SINAV SONUCUNA/SONUÇLARINA İTİRAZ 

 

Madde 10: Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 1 (bir) iş günü içinde sonuçlara 

itiraz için Dekanlığa başvurabilecektir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. 

Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla itirazları değerlendirmek üzere en az 3 öğretim elemanından 

oluşan İtiraz Komisyonu oluşturacaktır. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden 

sonraki 2 işgünü içinde değerlendirecek ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletecektir. Dekanlık, Fakülte 

Yönetim Kurulu kararıyla sonuçlandırılan itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirecektir. 

Güzel Sanatlar Fakültesi sınav sonuçlarına sadece maddi hata itirazında bulunulabilirler. Sınav 

değerlendirmeleri için yapılan itirazlarda, hiçbir şekilde yeniden değerlendirme yapılmaz 

İtiraz Tarihleri: 03/09/2020 mesai bitimine kadar sürecektir. İtiraz sınavlarının tarihi 04/09/2020’dir. 



Not: Adaylar sınavlara ait itirazlarını  Şırnak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk 
Bankası hesabında bulunan TR19 0001 2009 6760 0006 000 06 İBAN no'lu hesabına 150 TL 
yatırdıklarına dair banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır. Aksi halde yapılan itirazlar 
dikkate alınmayacaktır.  
(Bankaya ücret yatırılırken açıklamalar kısmına “isim- soyisim ve Güzel sanatlar Yetenek sınavına 
itiraz ücreti” ibaresini yazmalıdırlar) .  
 
 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Madde 11: Kesin kayıt için gerekli belgeler;  

1. Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet 

Belgesi, 

2. Nüfus Cüzdanının/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi, 

3. İkametgâh beyanı, 

4. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “Askerlik Durum Beyanı”. Askerlik çağına 

gelmemiş  erkek adaylardan bu beyan istenmeyecektir. Bu beyanda bulunmayanların Fakülteye 

kaydı yapılmayacaktır. 

5. 18 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5×6,0 cm. boyutunda, son 6 ay içinde ve adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 

6. TYT Sonuç Belgesi,  

7. Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler, 

Noter onaylı vekâletnameyle kesin kayıt yapılmaz. 

UYARI: Pandemi nedeniyle yetkili kurumlarca alınacak kararlar veya Rektörlük Makamı’nın farklı bir karar 

alması halinde kılavuzda değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişiklikler Fakültemizin internet 

sayfasında yayınlanacaktır.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: Güzel Sanatlar Fakültesi 

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Turizm Yüksekokulu Binası Zemin Kat. Merkez/ 
ŞIRNAK 

E- Posta: gsf@sirnak.edu.tr 

Telefon: 0-486-216-4008 (1281-1282) 

 

 

EK 1: Form/Dilekçe 



 

 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

 

 

Fakültenizin Müzik /Resim Bölümü için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı’na girmek istiyorum. Gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

 

……./.…/2020 

      İmza 

 

T.C.Kimlik No  : ………………………………….. 

Adı Soyadı  : ………………………………….. 

Doğum Yeri ve Tarihi : ………………………………….. 

Adres  
 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………  

Mezun Olduğu Lise  : ………………………………….. 

Mezun Olduğu Alan/Kol/ Bölüm : ………………………………….. 

YKS-(TYT) Puanı ve Türü*  : ………………………….………. 

YKS-(TYT) Yılı   : ………………………………………………. 

 

 

 

Yukarıda bilgileri bulunan öğrencinin …./…./2020 tarihinde başvurusu alınmıştır. 

 

                                                                                                                                 …/…./2020 

Onaylayanın Adı Soyadı İmza 

 


