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MERSİN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıdaki bölümlere kontenjanları kadar Özel
Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.
Bölüm

Kontenjan

RESİM
HEYKEL
GRAFİK
SANATLAR
SERAMİK
TEKSTİL
MODA
TASARIMI

40
15
30

Yabancı Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
20
5
15

15
15

5
5

ve

NOT: 1) Engelli öğrenci kontenjanı ilgili bölümlerin %10’unu oluşturur.
2) 2021 YKS Kılavuzunda belirtilen kontenjan sayısı geçerli olacaktır.

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ

Ağustos 2021

ÖN KAYIT TARİHİ

: 02-13

ÖN KAYIT YERİ
SINAV TARİHİ

: Mersin Üniversitesi Web adresinden online olarak yapılacaktır.
http://yetenekbasvuru.mersin.edu.tr/
: 23 Ağustos 2021

SINAV SAATİ

: 10.00

SINAV SONUÇ İLANI

: 27 Ağustos 2021

SINAV YERİ

: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü

Aday Başvuru Koşulları
1- Adaylar, Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ön kayıt işlemlerini Mersin Üniversitesi web sitesi
üzerinden çevrimiçi (online) yapacaklardır.
2- Adayın Özel Yetenek Sınavına (ÖYS) başvurabilmesi için, 2021 – TYT sınavından en az 150
veya üstünde puan almış olması gerekir.
3- 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 gurupta yer alan yaygın gelişimsel
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4-

5-

6-

78-

9-

bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına başvurabilir.
Yabancı uyruklu adayın Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) dışında kalan işlemleri Üniversite
Senatosu’nun yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği yönerge ve kurallar çerçevesinde
yürütülür.
Adayın, Fakültemizde yapılacak ÖYS’nda “alan öğrencisi” kategorisinde işlem görebilmesi
için; ÖYS başvuru esnasında Ortaöğretim Kurumları Alan/Dallarından hangisinden mezun
olduğunu beyan etmesi ve kanıtlayıcı belgesini kayıt sistemine yüklemesi gerekmektedir.
Başvuru formu adaylar tarafından Resim, Heykel, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil ve Moda
Tasarımı bölümlerinden en fazla üçü (3) tercih edilerek eksiksiz olarak doldurulacaktır. Aday,
çevrimiçi (online) başvurusu kurum tarafından onaylandıktan sonra “Özel Yetenek Sınavı Giriş
Belgesi’nin çıktısını alacaktır.
Ön kayıt işleminde kullanılacak vesikalık fotoğraf, son altı ay içerisinde çekilmiş, adayın
çehresini cepheden ve yüzü açık bir biçimde gösteriyor olmalıdır.
Ön kaydını yaptıran ve Sınav Giriş belgesini oluşturan adaylar; online olarak sisteme yüklenen
Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini ve fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Ön kayıt esnasında yanlış, eksik beyanda bulunduğu saptanan adayların sınavları, sınava girmiş
olsalar bile, geçersiz sayılacaktır.
Engelli Öğrenci Başvurusuna İlişkin Hususları

1- Engelli adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
2- Engelli adayların online başvuru sırasında Bölüm işleyişlerindeki özel hususları anlatan
kısımları inceleyip kabul ettikten sonra müracaat butonuna tıklayarak başvuru yapmaları
gerekmektedir.
Bölüm İşleyişleriyle ilgili özel hususlar şunlardır:
. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Grafik Sanatlar, Seramik,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerindeki bazı atölye derslerinde yoğun fiziksel aktivite
gerekmekte ayrıca delici, kesici, parlayıcı, patlayıcı (tiner, selülozik tiner, ağır metal içeren
asitler vb.) içerikli malzemeler kullanılmaktadır.
. Resim Bölümünde ağır resim malzemeleri taşınmakta büyük boyutlu tuvalle
çalışılmaktadır. Özgün baskı preslerinin kullanımında ağır makine kollarının çevrilmesi
gerekmektedir. Ayrıca duvar resminde yüksek iskeleler üzerinde çalışılmaktadır. Heykel
Bölümünde kaynak makinası, spiral taşlama, ağır kil, alçı, metal, mermer, ahşap malzemelerle
çalışılmaktadır. Grafik Sanatlar bölümünde kağıt kesiminde kullanılan kesicilerle
çalışılmaktadır. Seramik Bölümünde alçı tornası, kalıplama, alçı karıştırma ve dökümü gibi
aşamalar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek derecede pişirim tekniklerinden dolayı yüksek
derecede yanık gibi riskler mevcuttur. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde dokuma için ağır
tezgâhlar kullanılmaktadır.
. Eğitim sürecinde adaydan görsel ayırt edebilme, el-göz koordinasyonu, ince motor
becerilerinin yanında teorik derslerde analiz, kavrama, sentez gibi üst düzey bilişsel becerilerde
beklenmektedir.
3- Adayın sınava gelirken, engelli raporunun aslını getirip sunması zorunludur.
Yabancı Uyruklu Aday Başvurusuna İlişkin Hususlar
Yabancı uyruklu adaylar, Özel Yetenek Sınavına (ÖYS) girmek zorundadır.
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ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1- Sınav Giriş belgesini ve özel kimlik belgesini göstermeyen aday sınava alınmayacaktır.
2- Adayın, sınavda maske kullanıp kullanmayacağı ile ilgili durumu, Sınav Yürütme Kurulu
günün koşullarına göre belirler.
3- Aday öğrencilerin sınava cep telefonu vb. iletişim araçlarıyla girmeleri yasaktır.
4- Adaylara sınav kâğıdı kurum tarafından verilecektir. Diğer malzemeleri (Altlık 35x50 cm,
kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, tükenmez kalem, 4 adet kıskaç vs.) adayın kendisi
getirecektir.
5- Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları dahil) sınava girmeyen aday, sınavla ilgili hak
talep edemeyecektir.
6- Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların,
sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az 1 (bir) saat önce yanlarında getirmeleri zorunlu
belge ve sınav malzemeleri ile sınav binasına gelmeleri gerekmektedir.
7- Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine
yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri
şeyler alıp vermeleri, aynı maddenin “4.” fıkrasında belirtilen araç ve gereçler dışında yardımcı
araç ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri ve sınav düzenini
bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
8- Adaylar sınav evrakının fotoğrafını çekemezler. Fotoğraf çekme, kopya yerine geçer ve sınav
evrakı geçersiz sayılır.
9- Sınav kâğıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretler ya da çizimler sınav kâğıdını geçersiz kılar.
10- Sınav soruları gözetmenler tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında, görevlilerin,
sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
11- Adaylar; Yetenek Sınavı SINAV GİRİŞ BELGESİNDE yazılı aday numarasına göre hangi
salonda sınava gireceklerini sınavın yapılacağı günün bir gün öncesinde, Güzel Sanatlar
Fakültesi binasının giriş kapısına asılacak listelerden öğrenirler.
12- Sınav Kontrol Listesindeki bilgilerin kendisine ait olmadığını saptayan adaylar en geç sınav
saatine kadar Sınav Yürütme Komisyonuna itiraz edebilirler.
12-

345-

SINAVIN YAPILMASI
Özel Yetenek Sınavı, Dekanlıkça önceden ilan edilen gün, saat ve mekânlarda yapılır.
Daha önce duyurulmuş olan sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu durumlarda
sınava başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararı ve Dekanın onayıyla geciktirilebilir. Bu
takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.
Özel Yetenek Sınavı soruları sınav başlamadan 30 dakika önce sınav jürisi tarafından
hazırlanır.
Adaylar, sınav başladıktan 30 dakika sonra sınava alınmazlar. Ayrıca adaylar İlk 30 dakika ve
Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunu terk edemezler.
Adaylar, sınav başlamadan önce sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgileri için ayrılan köşeye istenen
bilgileri tükenmez kalem ile yazarlar. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Sınav giriş
belgelerindeki yazılı bilgilerin doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri
gerekli kontrolleri yapar. Sınav bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi
yapıldıktan sonra aday kimlik bilgilerinin yazılı bulunduğu köşe kapatılarak sınav kâğıdı ve
sınav giriş belgesi görevlilere teslim edilir.
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ÖZEL YETENEK SINAVI
Fakültenin tüm bölümleri için ortak yapılacak olan özel yetenek sınavı;
İmgesel sınav ( 90 dakika): Bir kavram, olay, duygu, düşünce, yazılı metin veya görseli; kurşun

kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Sınav, sınav
jürisinin tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme becerisini,
gözlem gücünü, verilen konuya bakış açısını ve kompozisyon kurma birikimini ön plana
çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. Jürinin imgesel sınavı için belirleyeceği
sınav sorusu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından zarf içinde ve imza
karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.
ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1- İmgesel Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilerek, özel yetenek sınavı puanı (ÖYSP)
listesi oluşturulur.
2- Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) notu 50 (Elli)’nin altında olan adaylar başarısız sayılırlar
ve yerleştirme puanları hesaplanmaz.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sınav sonuçları, Mersin Üniversitesi web sitesinde yayınlanır ve dekanlık panolarına asılarak
duyurulur.

SINAV SONUCUNA İTIRAZ
1- Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin ilanından sonraki 1 (bir) iş günü
içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz.
2- Sonuçlara itiraz, dekanlığa bir dilekçe ile başvurularak şahsen yapılır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Asiller
Yedekler
Yer

: 31 Ağustos - 1 Eylül 2021
: 02-06 Eylül 2021
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Mersin

NOT: Aday kesin kaydını kendisi yaptıracaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Tlf:
0324 361 00 68
Fax:
0324 361 03 07
Web Site: www.mersin.edu.tr
E Posta:
guzelsanatlar@mersin.edu.tr
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