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GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HAKKINDA 

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü ve Resim Bölümü ile 2015-2016 
akademik yılında eğitim hayatına başlamıştır. Şu an için Fakültemizde 181 lisans öğrencisi 
bulunmaktadır. Fakülte, konumunun doğal güzellikleri açısından öğrenciler için tercih sebebi 
olmakla birlikte, bölgedeki sosyal olanakların artmasına katkı sağlamış ve Görele’yi bir 
öğrenci kasabasına dönüştürmüştür. 

Fakülte bünyesinde Grafik Tasarımı ve Baskı Sanatlarına yönelik üst düzey teknolojik 
donanımlar bulunmaktadır. Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri ile kıyaslandığında, 
bilgisayar laboratuvarları ve dijital baskı teknikleri olanakları açısından ilk sıralarda yer alır. 

Giresun Üniversitesinin ve bölgedeki diğer resmi kuruluşların baskı işleri Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde yapılmaktadır. Böylesi canlı bir ortamda bulunan öğrenciler için, 
gelişim kaçınılmazdır. Resim, Grafik Tasarımı ve Baskı Atölyesi’ndeki uygulamalar 
sayesinde, öğrenciler daha mezun olmadan mesleğe adım atmış olmaktadırlar. 

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, her geçen gün eğitim kalitesini artırırken, Güzel Sanatlar 
alanında bir çekim merkezi olmak için çalışmalarına devam etmektedir. 

DAYANAK 

Bu kılavuz; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) Kılavuzu ve Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesinin ilgili hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
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* Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilir.

* Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilir.

GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI 
TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Grafik Tasarımı Bölümü ve Resim Bölümü

Başvuru (Ön kayıt) Tarihi 05 – 27 Ağustos 2021

Sınav Tarihi 01 Eylül 2021

Sınav Sonuç İlanı 02 Eylül 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz 03 - 07 Eylül 2021

Asil ve Yedek Adayların İlan Tarihi 08 Eylül 2021

Asil Adayların Kayıt Tarihi 09 - 13 Eylül 2021

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Adayların İlanı 14 Eylül 2021

Yedek Adayların Kayıt Tarihi* 15 - 17 Eylül 2021

Müzik Bölümü

Başvuru (Ön kayıt) Tarihi 05 –  27  Ağustos 2021

Kişiye Özel Sınav Saatlerinin Duyurulması 28 Ağustos 2021

Sınav Tarihi 02-03 Eylül 2021

Sınav Sonuç İlanı 04 Eylül 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz 06 - 08 Eylül 2021

Asil ve Yedek Adayların İlan Tarihi 09 Eylül 2021

Asil Adayların Kayıt Tarihi 10 - 14 Eylül 2021

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Adayların İlanı 15 Eylül 2021

Yedek Adayların Kayıt Tarihi* 16 - 20 Eylül 2021
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* Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilir.

Not: Adaylardan sınav veya başvuru işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

KONTENJANLAR 

1. 2021 - 2022 Akademik yılında Grafik Tasarımı Bölümü için 40; Resim Bölümü için 35; Müzik 
Bölümü için 25 öğrenci alınacaktır.

2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılı Kontenjan Kılavuzunda belirtilen sayının% 
10’u engelli adaylara ayrılmıştır. Sınavı kazanan engelli aday olmaması durumunda, engelli adaylar 
için ayrılmış olan kontenjan genel kontenjana eklenir. Asıl aday kontenjanının 2 (iki) katı kadar 
yedek aday listesi ilan edilecektir. Asıl adayların son kayıt tarihinden itibaren 40 kişilik kontenjanın 
dolmaması durumunda öğrenci alımına yedek listeden puan sıralamasına göre devam edilecektir. 
Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilir. Yedek listeler, 
Fakülte web sayfasında ve panolarında ilan edilir.

3. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı Grafik Tasarımı Bölümü için 20, Resim Bölümü için 20, 
Müzik Bölümü için 5 öğrencidir.

GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI 

TARİHLERİ VE SÜRELERİ 

(YABANCI UYRUKLU)

Müzik Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü ve Resim 
Bölümü

Sınav Tarihi 16 Eylül 2021 

Sınav Sonuç İlanı 17 Eylül 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz 20 -22 Eylül 2021

Asıl ve Yedek Adayların İlan Tarihi 23 Eylül 2021

Asıl Adayların Kayıt Tarihi 23 - 24 Eylül 2021

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Adayların İlanı 27 Eylül 2021

Yedek Adayların Kayıt Tarihi* 27 - 29 Eylül 2021
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ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

1. Özel Yetenek Sınavı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan ilgili
hükümlere, Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesine ve Giresun Üniversitesi Görele
Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bu kılavuza göre yapılır.

2. Özel Yetenek Sınavlarının gerçekleştirilmesi ve değerlendirme işlemleri, Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Yönetim Kurulunca görevlendirilecek ‘Sınav Uygulama Komisyonu’ tarafından yapılır
ve Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek Sınav Yürütme
Komisyonu tarafından yürütülür.

3. Sınav Kılavuzunda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya ‘Sınav Yürütme
Komisyonu’ yetkilidir.

4. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde
hesaplanan Yerleştirme Puanının (YP) en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmasıyla,
kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday listesi
oluşturulur. Listeler bu kılavuzda belirtilen tarihte Sınav Yürütme Komisyonunun onayını takiben
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resmi internet sitesinde ilan edilir. https://ggsf.giresun.edu.tr/

5. Aday, bu kılavuzda belirtilen koşullara göre, sonuç listelerinin ilanından itibaren üç (3) iş günü
içinde sonuçlara itiraz edebilir. Bu süreyi geçiren adayın başvurusu işleme alınmaz.

7. Özel Yetenek Sınavı ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınav kurallarına
uymayan herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz
sayılır. Bu aday hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır ve adayın kaydı yapılmış olsa bile
silinir.

8. Başvuru yapan aday, bu sınav kılavuzundaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Adayların Özel Yetenek Sınavına başvurabilmeleri için 2021 Yükseköğretim Kurumları
Sınavına (YKS) girmiş olmaları ve 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puan almış
olmaları gerekmektedir. Sınav sonuç belgesi sisteme yüklenirken “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu”
görülecek şekilde (Sınav sonuç belgesinin tamamı) yüklenmelidir.

2. Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan, herhangi bir yükseköğretim
kurumunda öğrenim gören ya da görmekte olan, herhangi bir yükseköğretim programına kesin
kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu sınava başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim
kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar.

3. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri
takdirde başvuru yapabilirler. 

https://ggsf.giresun.edu.tr/
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4. Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları ve
ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlik
Testinden (TYT) en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir. 2020 TYT puanı 200 ve
üzeri olan adayların 2021 yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puanları
(2021-TYT Nihai Sınav Puanı) kullanılabilecektir.

TYT’den yeterli puana sahip adaylar, en fazla 3 (üç) bölüm tercihi yaparak sınavlara başvurabilirler. 

BÖLÜMLER TYT 
PUANI

Grafik Tasarımı 150

Resim 150

Müzik 150
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ENGELLİ ADAYLAR 

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08/02/2018 tarihinde aldığı karar uyarınca:

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme

engelli1, işitme engelli2, 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 süresi geçerli Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 100 ve

üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilecektir.

2. Engelli öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları değerlendirmeye katılmayıp

(Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecek ve yetenek sınavını

kazanan öğrenciler, kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülerek ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı

(YKS) Kılavuzunda yayımlanan her bir programın kontenjanının;

• %10’u engelli öğrenciler için ayrılacak,

• Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana

yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenecek,

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci sayısının, ayrılan kontenjandan fazla olması

durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen

adayların, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı değerlendirmeye katılan

öğrenciler ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlaması dahil edilerek

hesaplanacak,

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

diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir.

• Not: Engeli olan adayların “Sınava İlişkin Genel Bilgiler” kısmında kendi bölümlerindeki
açıklamalara ayrıca dikkat etmeleri gerekmektedir.

1 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Grafik 
Tasarımı ve Resim Bölümleri eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve 
altında olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 

2 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Müzik 
Bölümü eğitim aşamaları işitsel yetiye dayalı olduğundan; işitme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan engelli 
adaylar Güzel Sanatlar Fakültemizin Müzik Bölümü özel yetenek programına başvurabilirler. 
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YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

1. Yabancı uyruklu adaylar, başvuru işlemlerini Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi

web sitesinde (fso.giresun.edu.tr) yer alan bağlantı üzerinden yapacaklardır.

2. Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesine göre başvuruları kabul edilen

yabancı uyruklu adaylar, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre

değerlendirilecek ve yetenek sınavını kazanan öğrenciler, kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Not: Yabancı uyruklu adayların, her türlü soru ve sorun için Giresun Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Ofisi (fso.giresun.edu.tr) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU (ÖN KAYIT) İŞLEMLERİ 

1. Başvurular; bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar

Fakültesi (www.ggsf.giresun.edu.tr) web sitesinde ilan edilmiş olan bağlantı adresinden online

olarak yapılacaktır.

2. Online Başvuru Sisteminde, adayların doldurması gereken bir “Başvuru Formu” bulunacaktır.

Adaylar başvurularını, Başvuru Formunda bulunan ilgili alanları eksiksiz doldurarak ve bu

kılavuzun Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığında yer alan belgeleri belgeyi kesmeden, tam

boyutta sisteme yükleyerek yapacaklardır.

3. Adaylar birden fazla programın Özel Yetenek Sınavı için başvuruda bulunabilirler. Adaylar

Grafik Tasarımı Bölümünü, Resim Bölümünü ve Müzik Bölümünü tercih listelerine 1. 2. ve 3.

tercih olmak üzere ekleyebilirler. Adaylar, 3 farklı bölüm sınavına girebileceği gibi tek tercih

yaparak istediği sınav seçeneğini işaretleyebilirler. Yerleştirme aşamasında tercih edilen

programların sıralaması dikkate alınır.

4. Başvuru ve sınav için adaylardan herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ve Pasaport

(Fotoğraf ve T.C. Vatandaşlık Numarası bulunmayan belgeler dikkate alınmayacaktır),

2. 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Sonuç Belgesi,

3. Diploma ya da mezuniyet belgesi (Mezuniyet için Sorumluluk Sınavına girmesi gereken

adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),

4. Vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı ve adayın son 6 aylık
durumunu göstermelidir),

5. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Yalnızca engelli adaylar için).

Not: Adaylar, gerektiğinde belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadır. Başvuru bilgi ve 

belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa 

dahi, sınavı iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Sınav Giriş Belgesi 

1. www.ggsf.giresun.edu.tr adresinde ilan edilmiş olan bağlantıda yer alan Başvuru Formunu

dolduran, Başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz ve okunaklı şekilde sisteme yükleyen adayların

başvuruları sınav görevlisi/görevlileri tarafından kontrol edilir. Gerekli şartları taşıdığı tespit

edilen adayların başvuruları onaylanır ve Sınav Giriş Belgesi otomatik olarak adayın Başvuru

Formunda belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilir.

2. Adaylar e-posta yoluyla gönderilen Sınav Giriş Belgesinin çıktısını almak ve sınav süresince

yanında bulundurmak zorundadır.

http://www.ggsf.giresun.edu.tr/
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ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYULACAK KURALLAR 

1. Adaylar, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sınav günü belirtilecek olan salonda sınava

gireceklerdir.

2. Bu kılavuzda belirtilen saatte ve tarihte sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen tarihte,

salonda ve saatte sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3. Adayların, sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce, yanlarında getirmeleri gerekli

belge ve malzemelerle birlikte sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları

gerekmektedir.

4. Adaylar, sınav salonuna kimlik kontrolleri yapılarak ve sınav yoklama listesine imzalarını

atarak alınırlar.

5. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Özel

yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranış sergileyenlerin ve sınav görevlileri

tarafından yapılacak uyarılara uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Üniversite demirbaş ve tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında yasal işlem

yapılacaktır.

7. Adaylar sınava gelirken yanlarında, 2021 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi, ve T.C. Nüfus

Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ya da Pasaport (Öğrenci

Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir)

bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar

sınava alınmayacaktır.

8. Sınav süresi “Yetenek Sınavı Tarihleri ve Süreleri” kısmında bölümlere göre

belirtilmiştir. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde, sınavın başlangıcına yetişememiş

adayların mazereti her ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. Sınavlar iki oturumda

yapılacaktır. Sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden adaylar tekrar sınava

alınmayacaktır.
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9. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

10.Adaylar sınav kâğıtlarının sağ alt köşesinde yer alan kimlik bilgilerini tükenmez kalemle

doldurup imzalanmak zorundadır.

11.Çizim yapmak için sınav kâğıtlarının mühürlü olan ön yüzü kullanılacaktır. Kâğıdın arka

yüzüne kesinlikle çizim yapılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne yapılan çizimler

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12.Adaylar sınav kâğıtlarının tahrip olmaması için özen göstermelidir. Sınav kâğıdının

yırtılması veya deforme olması halinde yeni bir kâğıt verilmeyecektir.

13.Cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlarla

sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu tür malzemeleri yanında getiren adayların sınavları

geçersiz sayılacak ve iptal edilecektir.

14.Adayların sınav esnasında birbirleriyle konuşması, birbirlerinin çizimleri hakkında yorum

yapması, malzeme alışverişinde bulunması kesinlikle yasaktır.

15.Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Özel yetenek

sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyenlerin, kurallara aykırı

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Sınav İptal

Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

16.Sınav işleyişine ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında

yasal işlem yapılacaktır.
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YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI 

1. Başvuru şartlarını taşıyan engelli adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile

belgelemeleri kaydıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları değerlendirmeye katılmadan

(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav

sonucuna göre değerlendirilirler.

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

c) 2021-(TYT) Puanı (TYT-P)

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

puanlara çevrilmesi gerekir. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) standart puana çevrilmesi için

önce Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) dağılımının ortalaması ve standart sapması

hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak Özel Yetenek Sınavı

Puanı (ÖYSP) Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

4. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak

hesaplanacaktır.
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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 ) 

5. 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları ile bir yükseköğretim programına

yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına

ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

6. Yapılan hesaplama sonucunda adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan

başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
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SONUÇLARIN İLANI 

1. Sınavı kazanan asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil aday

listesinde olup da süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listeden en

yüksek puandan başlamak üzere sırayla yerleştirme yapılacaktır.

2. Özel yetenek sınav sonuçları Grafik Tasarımı ve Resim Bölümü 02 Eylül 2021, Müzik

Bölümü 04 Eylül 2021, Grafik Tasarımı ve Resim Bölümü için asil ve yedek adayların listesi

08 Eylül 2021 tarihinde Müzik Bölümü için ise 09 Eylül 2021 tarihinde Görele Güzel

Sanatlar Fakültesi web sitesinde (www.ggsf.giresun.edu.tr ) ilan edilecektir.

3. Yabancı uyruklu öğrencileri özel yetenek sınav sonuçları 17 Eylül 2021, asil ve yedek

adayların listesi ise 23 Eylül 2021 tarihinde Görele Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinde

(www.ggsf.giresun.edu.tr ) ilan edilecektir.

    İTİRAZLAR 

1. Yetenek sınavına yönelik itirazları bulunan adaylar, sonuç listelerinin ilanından itibaren üç

iş günü içinde itiraz gerekçelerini belirttikleri bir dilekçe ile Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekanlığına şahsen başvuruda bulunurlar.

2. Yapılan itirazlar İtiraz Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuç

raporu Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına iletilir. İtiraz sonuçları, Görele Güzel

Sanatlar Fakültesi Dekanlık makamı tarafından adaylara yazılı olarak bildirilir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

1. Kesin kayıt işlemleri, Grafik Tasarımı ve Resim bölümü için 09 – 13 Eylül 2021 tarihleri

arasında; Müzik Bölümü için ise 10 – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na şahsen başvurularak yapılır.

2. Kesin kayıtlar sonunda Resim ve Grafik Tasarımı Bölümlerinde boş kalan kontenjanlar

için, 15– 17 Eylül 2021 tarihleri arasında; Müzik Bölümü için ise 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri

arasında Özel Yetenek Sınav sonuçları yedek listesinden ilan edilen sıraya göre yerleştirme

yapılacaktır. Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam

edilir. Yedek listeler, Fakülte web sayfasında ve panolarında ilan edilir.

http://www.ggsf.giresun.edu.tr/
http://www.ggsf.giresun.edu.tr/
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3. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri, 23 – 24 Eylül 2021 tarihleri arasında Giresun

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından belirtilen şekilde yapılır.

4. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri sonrasında boş kalan kontenjanlar için, 27 – 29

Eylül 2021 tarihleri arasında 2021 yılı Özel Yetenek Sınav sonuçları yedek listesinden ilan

edilen sıraya göre yerleştirme yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 Sonuç Belgesi,

2. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ya da Pasaport,

3. Ortaöğretim Diplomasının aslı,

4. Vesikalık Fotoğraf (son 6 Ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla tanınabilecek şekilde çekilmiş

olmalıdır).
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2015- 2016 yılında eğitim- öğretim hayatına başlayan Grafik Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını 
2019 yılında vermiştir. Yeni eğitim- öğretim yılında Grafik Tasarımı Bölümüne 40 öğrenci kabul 
edilecektir. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim- öğretim hayatına devam eden 
Grafik Tasarımı bölümünde örgün eğitim verilmektedir, eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 
yıldır. Programımızda devam zorunluluğu bulunmaktadır ve tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 
Giresun İli Görele ilçesinde bulunan Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. 

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatları Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünü bünyesinde 2 
adet Mac bilgisayar atölyesi, 1 adet dijital baskı atölyesi, 1 adet fotoğraf stüdyosu ve derslikler 
bulunmaktadır. Grafik Tasarımı Bölümü’nün amacı; öncelikle öğrencilerin tasarım ve yaratıcılık 
becerilerini geliştirmek; grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel 
yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir. Ayrıca Grafik 
Tasarım Bölümü öğrencinin bağımsız, kendi yeteneğini öne çıkaran, becerikli, katılımcı ve atılım 
hamlesi yapabilen iyi bir sanatçı, tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır. 

Bölüm, Uluslararası standartlara sahip, tercih edilen, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını 
bulmasına öncülük eden örnek bir bölümdür. Bu doğrultuda sorunlar karşısında yılmayan bireyler 
yetiştirmek üzere hayal gücüne sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, Grafik 
Tasarımı Bölümü bünyesinde kendini geliştirme imkânı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencinin hem 
seçmiş olduğu uzmanlık alanına hem de kültürel ve eğitsel hayata özgün katkılarda bulunması 
hedeflenmektedir. 

Bölümün programı güncel idealler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Grafik Tasarım Bölümü 
dersleri sosyal, kültürel ve artistik bir temel oluşturacak şekilde planlanmıştır. Çağdaş teknoloji 
gereğince, bilgisayar destekli derslerin öğretimine bölüm eğitiminin birinci senesinden itibaren 
başlanmaktadır. 

Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Reklam ajanslarında, grafik tasarım 
stüdyolarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde, 
fotoğraf stüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı grup başkanı olarak çalışmak 
üzere istihdam edilmektedir. Mezun öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet 
okullarında ve özel öğretim kurumlarda Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. 

Programdan başarıyla mezun olan öğrencilerimiz gerekli şartları taşımaları halinde yükseköğretim 
programlarında yüksek lisans ve doktora yapma hakkına da sahip olacaktır. Bu programları 
başarıyla tamamlamaları durumunda akademisyen olarak görev yapmaları mümkün hale 
gelecektir. 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ



18

Grafik Tasarımı Bölümü için Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Bilgiler 

1. Grafik Tasarımı Özel Yetenek Sınavı, 01 Eylül 2021 (yabancı uyruklu öğrenciler için 16

Eylül 2021) tarihinde, saat 13.00’da Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır . Özel

Yetenek Sınavı aynı gün içerisinde bitirilecektir.

2. Yetenek Sınavı, bu kılavuzda ilan edilen tarih ve saatten önce başlatılamaz. Zorunlu nedenlerle

sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen

zaman sınav süresine eklenir ve adayların tümü bilgilendirilir.

3. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden

programlardan Grafik Tasarımı Bölümü eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan;

görme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin

özel yetenek programlarına başvurabilirler.

4. Grafik Tasarımı Özel Yetenek Sınavı, desen çizimi ve imgesel çizim olmak üzere 2 aşamadan

oluşmaktadır. Birinci aşama sınavına giren her aday ikinci aşama sınavına da girebilecektir. İkinci

aşama sınavı için bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. Sınav, birinci aşama (desen) 60 dakika,

ikinci aşama (imgesel) 60 dakika olmak üzere toplam 120 dakika sürmektedir. Sınavın her iki

aşaması tek oturumda yapılacaktır. Birinci aşama ve ikinci aşama sınavları arasında herhangi bir

ara verilmeyecektir. Sınav sonunda puanlar hesaplanarak birinci ve ikinci aşama puanlarının

toplamına ek olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Orta Öğretim Başarı Puanı hesaplanarak

puan sıralamasına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

5. Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) her bölümden aldıkları puan yüzdelerinin

toplamına eşittir. Bölümlerin puan yüzdeleri ve değerlendirme kriterleri bu kılavuzda Sınavın

Uygulanması ve Puanlanması başlığı altında detaylı olarak ele alınmıştır.

6. Renk körlüğü olan adaylar yetenek sınavına giremez.

7. Özel yetenek baraj puanı olduğundan kontenjan doldurulması zorunlu değildir. Özel yetenek

baraj puanı 30 olarak belirlenmiştir.
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Sınavda Gereken Belge ve Malzemeler 

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belgeleri ve malzemeleri yanlarında bulundurmak 

zorundadırlar, aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. 

1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgeleri.

2. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ya da Pasaport,

(Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 

3. Özel Yetenek Sınavı “Sınava Giriş Belgesi”.

4. Bir (1) adet vesikalık fotoğraf. (Bu vesikalık fotoğraf adayın başvuru işlemleri sırasında

kullandığı fotoğraflarla aynı olmak zorundadır.) 

5. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli1, işitme engelli2, 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 belgelendiren “engelli sağlık kurulu raporu”. 

6. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kâğıt

mandalı gibi gerekli malzemeleri yanlarında getirmekle yükümlülerdir. 

7. Adaylara sınavda çizim yapacakları kâğıt fakültemiz tarafından verilecektir.

1 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Grafik 
Tasarımı ve Resim Bölümleri eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve 
altında olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 

2 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Müzik 
Bölümü eğitim aşamaları işitsel yetiye dayalı olduğundan; işitme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan engelli 
adaylar Güzel Sanatlar Fakültemizin Müzik Bölümü özel yetenek programına başvurabilirler. 
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Sınavın Uygulanması ve Puanlanması  

Özel Yetenek Sınavının bölümlerine yönelik puan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 
hesaplama işlemi tablodaki değerlere göre yapılacaktır. Her bölümde alınan puanların yüzdeleri 
toplanacak ve adayların Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenecektir. 

Sınav Bölümleri ve Puan Yüzdeleri  

Özel Yetenek Sınavının bölümlerine yönelik puan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 

hesaplama işlemi tablodaki değerlere göre yapılacaktır. 

1. Aşama (Desen)  

Yetenek Sınavının 1. Aşaması olan Desen Sınavında adaylardan canlı modelden kara kalem desen 
çalışması istenir. Desen çizimi geleneksel yöntemlerle (elde) kurşun kalem kullanılarak 
yapılacaktır. Çalışmalar 35x50 cm boyutlarında kâğıda çizilecektir. Desen için kağıtlar Görele 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından temin edilecektir. Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. 
60 dakika sonunda adayların desenlerini sınav görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav 
süresi aday tarafından esnetilemez. Adaylar yetenek sınavı girişte sıra numaralarına göre önceden 
belirlenmiş olan sınıflarda; her atölyede aynı doğrultuda düzenlenecek canlı modeller üzerinden 
sınava alınacaktır. 

Bu aşamada adayların desenlerini belirlenen sürede bitirmiş olmaları ve kâğıda doğru bir oranla 
yerleştirmiş olmaları beklenir. Desen sınavında, desenin kâğıt üzerinde doğru yerleştirilmesine göre 
figürün oran-orantısına, adayın kompozisyonu kurma becerisine ve ışık- gölge kullanımı kriterlerine 
göre çalışmalar değerlendirilerek 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Desen aşamasına yönelik 
değerlendirme kriterleri ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, puanlama işlemi tablodaki 
değerlere göre yapılacaktır. Birinci aşama sınavına giren her aday ikinci aşama sınavına da 
girebilecektir. 1. aşamayı (desen) tamamlayan adaylar hemen ardından 2. aşama (imgesel) sınavına 
aynı sınıflarda gireceklerdir. Desen ve imgesel (1. ve 2. aşama) sınavlarından her iki sınava da 
katılmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1. Aşama (Desen) 2. Aşama (İmgesel) Toplam

%40 %60 100
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Desen Aşamasına Yönelik Değerlendirme Kriterleri ve Puanları 

2. Aşama (İmgesel)

Yetenek Sınavının 2. Aşaması olan İmgesel sınavında adaylardan sınav günü jüri tarafından ortak 

olarak belirlenen bir konu ile ilgili çizim yapmaları istenir. İmgesel çalışma geleneksel 

yöntemlerle (elde) kurşun kalem kullanılarak yapılacaktır. Çalışmalar 35 x 50 cm boyutlarında 

kâğıda çizilecektir. Desen için kağıtlar Görele Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından temin 

edilecektir. Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. 60 dakika sonunda adayların İmgesel 

çalışmalarını sınav görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav süresi aday tarafından 

esnetilemez. 

İmgesel çalışmalar değerlendirilerek toplamda 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Bu aşamaya 

yönelik değerlendirme kriterleri ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, puanlama işlemi 

tablodaki değerlere göre yapılacaktır. 

İkinci Aşamaya (İmgesel) Yönelik Değerlendirme Kriterleri ve Puanları 

Kompozisyon Oran- 
Orantı

Işık- 
Gölge

Topla
m

%40 %35 %25 100

Kompozisyon-İçerik Oran-Orantı Özgünlük ve Yaratıcılık Toplam

%40 %30 %30 100
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2015- 2016 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Resim bölümü ilk mezunlarını 2019 yılında 

vermiştir. Yeni eğitim-öğretim yılında Resim Bölümüne 35 öğrenci kabul edilecektir. Görele 

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim- öğretim hayatına devam eden Resim bölümünde 

örgün eğitim verilmektedir, eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Programımızda devam 

zorunluluğu bulunmaktadır ve tüm eğitim-öğretim faaliyetleri Giresun İli Görele ilçesinde 

bulunan Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecektir. 

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bünyesinde 1 adet Serigrafi 

Atölyesi, 1 adet Litografi Atölyesi, 1 adet Gravür Atölyesi ve 1 adet Sanat Atölyesi 

bulunmaktadır. Bölümün programı güncel idealler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Resim Bölümü 

4 yıllık eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve 

yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler 

arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve 

mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. 

Resim programının ilk yıllarından itibaren sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili Temel Sanat 

Eğitimi, Perspektif, Batı ve Türk Sanatı Tarihi gibi dersler okutulmaktadır. 

Öğretim süresince devam eden atölye derslerinde yer alan baskı teknikleri; gravür, linol, tipografi 

ve serigrafi baskı derslerinde çeşitli teknikler öğretilirken öğrencinin sanat eseri yaratma ve 

çözümleme yetilerini geliştirecek uygulamalar yapılır. Resim Bölümü, öğrencilerini, meslekleri ile 

ilgili profesyonel bir bakışa sahip olan yaratıcı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bölümünün amacı; bölüm eğitim programı, bir yandan öğrencinin yaratıcılığını geliştirirken diğer 

yandan sanatçı olabilmenin temel disiplinini oluşturmayı hedefler. Dört yıllık eğitim süresince 

öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeye yönelik hem uygulamalı hem de düşünsel alt yapı 

oluşturacak kuramsal dersler verilmektedir. 

Resim Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında 

ressam, sanat danışmanı olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Bunun yanı sıra mezun 

öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel öğretim kurumlarında 

Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. 

Programdan başarıyla mezun olan öğrencilerimiz gerekli şartları taşımaları halinde Resim Bölümü 

bünyesinde açılan Resim ve Baskı Anasanat Dalında yüksek lisans ve doktora yapma hakkına da 

sahip olacaktır. Bu programları başarıyla tamamlamaları durumunda akademisyen olarak görev 

yapmaları mümkündür. 

RESİM BÖLÜMÜ
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 Resim Bölümü için Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Bilgiler  

1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, 01 Eylül 2021 (yabancı uyruklu öğrenciler için 16 

Eylül 2021) tarihinde, saat 13.00’da Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. Özel 

Yetenek Sınavı aynı gün içerisinde bitirilecektir. 

2. Yetenek Sınavı, bu kılavuzda ilan edilen tarih ve saatten önce başlatılamaz. Zorunlu 

nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu 

durumda geçen zaman sınav süresine eklenir ve adayların tümü bilgilendirilir. 

3. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 

programlardan Grafik Tasarımı ve Resim Bölümleri eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı 

olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan Görme Engelli adaylar Güzel 

Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 

4. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, desen çizimi ve imgesel çizim olmak üzere 2 aşamadan 

oluşmaktadır. Birinci aşama sınavına giren her aday ikinci aşama sınavına da girebilecektir. 

İkinci aşama sınavı için bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. Sınav, birinci aşama (desen) 60 

dakika, ikinci aşama (imgesel) 60 dakika olmak üzere toplam 120 dakika sürmektedir. Birinci 

aşama ve ikinci aşama sınavları arasında herhangi bir ara verilmeyecektir. Sınav sonunda 

puanlar hesaplanarak birinci ve ikinci aşama puanlarının toplamına ek olarak Temel Yeterlilik 

Testi (TYT) ve Orta Öğretim Başarı Puanı hesaplanarak puan sıralamasına göre kesin kayıt 

yaptırmaya hak kazanacaktır. 

5. Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) her bölümden aldıkları puan yüzdelerinin 

toplamına eşittir. Bölümlerin puan yüzdeleri ve değerlendirme kriterleri bu kılavuzda Sınavın 

Uygulanması ve Puanlanması başlığı altında ele alınmıştır. 

6. Renk körlüğü olan adaylar yetenek sınavına giremez. 

7. Özel yetenek baraj puanı olduğundan kontenjan doldurulması zorunlu değildir. Özel yetenek 

baraj puanı 30 olarak belirlenmiştir. 
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Sınavda Gereken Belge ve Malzemeler  

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belgeleri ve malzemeleri yanlarında bulundurmak 
zorundadırlar, aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. 
1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgeleri. 
2. T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ya da Pasaport. 
(Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul 
edilmeyecektir). 

3. Özel Yetenek Sınavı “Sınava Giriş Belgesi”. 

4. Bir (1) adet vesikalık fotoğraf. (Bu vesikalık fotoğraf adayın başvuru işlemleri sırasında 
kullandığı fotoğraflarla aynı olmak zorundadır.) 

5. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli1, 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 belgelendiren “engelli sağlık kurulu raporu”. 

6. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kâğıt 
mandalı gibi gerekli malzemeleri yanlarında getirmekle yükümlülerdir. 
7. Adaylara sınavda çizim yapacakları kâğıt fakültemiz tarafından verilecektir. 

Sınavın Uygulanması ve Puanlanması  

Özel Yetenek Sınavının bölümlerine yönelik puan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 
hesaplama işlemi tablodaki değerlere göre yapılacaktır. Her bölümde alınan puanların yüzdeleri 
toplanacak ve adayların Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenecektir. 

Sınav Bölümleri ve Puan Yüzdeleri  

Özel Yetenek Sınavının bölümlerine yönelik puan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 
hesaplama işlemi tablodaki değerlere göre yapılacaktır. Birinci aşama sınavına giren her aday 
ikinci aşama sınavına da girebilecektir. İkinci aşama sınavı için bir ön değerlendirme 
yapılmayacaktır. İkinci aşama sınavından sonra puanlar hesaplanarak 1. ve 2. sınavın toplam 
puanına ek olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Orta Öğretim Başarı Puanı hesaplanarak puan 
sıralamasına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Her bölümde alınan puanların 
yüzdeleri toplanacak ve adayların Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenecektir. 

 

1 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Grafik 
Tasarımı ve Resim Bölümleri eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve 
altında olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 

1. Aşama Desen 2.Aşama İmgesel Toplam

%40 %60 100
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1. Aşama Desen  

Yetenek Sınavının 1. Aşaması olan Desen Sınavında adaylardan canlı modelden karakalem desen 

çalışması istenir. Çalışmalar 35x 50 cm boyutlarında kâğıda çizilecektir. Desen için kağıtlar 

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından temin edilecektir. Sınav süresi 60 dakika olarak 

belirlenmiştir. 60 dakika sonunda adayların desenlerini sınav görevlisine teslim etmeleri 

gerekmektedir. Sınav süresi aday tarafından esnetilemez. Adaylar yetenek sınavı girişte sıra 

numaralarına göre önceden belirlenmiş olan sınıflarda; her atölyede aynı doğrultuda düzenlenecek 

canlı modeller üzerinden sınava alınacaktır. 

Bu aşamada adayların desenlerini belirlenen sürede bitirmiş olmaları ve kâğıda doğru bir oranla 

yerleştirmiş olmaları beklenir. Desen sınavında, desenin kâğıt üzerinde doğru yerleştirilmesine 

göre figürün oran-orantısına, adayın kompozisyonu kurma becerisine ve ışık-gölge kullanımı 

kriterlerine göre çalışmalar değerlendirilerek 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Desen aşamasına 

yönelik değerlendirme kriterleri ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, puanlama işlemi 

tablodaki değerlere göre yapılacaktır. Birinci aşama sınavına giren her aday ikinci aşama sınavına 

da girebilecektir. 

Desen Aşamasına Yönelik Değerlendirme Kriterleri ve Puanları 

2. Aşama İmgesel  

Yetenek Sınavının 2. aşaması olan İmgesel sınavında adaylardan sınav günü jüri tarafından ortak 

olarak belirlenen bir konu ile ilgili çizim yapmaları istenir. İmgesel çalışma geleneksel 

yöntemlerle (elde) kurşun kalem kullanılarak yapılacaktır. Çalışmalar 35 x 50 cm boyutlarında 

kâğıda çizilecektir. İmgesel çalışması için kağıtlar Görele Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 

temin edilecektir. Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. 60 dakika sonunda adayların 

İmgesel çalışmalarını sınav görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav süresi aday 

tarafından esnetilemez. 

Kompozisyon Oran- Orantı Işık- Gölge Toplam

%40 %35 %25 100
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İmgesel çalışmalar değerlendirilerek toplamda 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Bu aşamaya 

yönelik değerlendirme kriterleri ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, puanlama işlemi 

tablodaki değerlere göre yapılacaktır. 

İmgesel sınavında, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın; mesaj- 

imge bütünlüğü olarak verilecek konu doğrultusunda kullanılacak görselin konuyla ilişkisine, 

verilmek istenen mesajın konuyla olan bağlamına bakılacaktır. Yaratıcılığını, hayal edebilme 

kapasitesini, gözlem gücünü, konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı 

amaçlayan hayali çalışmayı içerir. Konuya bakış açısını ve olayları gösterme noktasını, figürlerde 

devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme becerisi, 

değerlendirmenin önemli noktalarıdır. 

Resim Bölümü ilke ve prensipleri; kompozisyon, oran-orantı, özgünlük ve yaratıcılık 

değerlendirilmesinde konu ile ilgili yapılan imgesel çalışmasının özgün bir çalışma olup olmadığı, 

diğerlerinden ayırt edilebilir niteliklere sahip olup olmadığı ve imgesel çalışmasının genel 

standartlar doğrultusunda ne kadar yaratıcı olduğu gibi kriterlere göre çalışmalar değerlendirilerek 

toplamda 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Bu aşamaya yönelik değerlendirme kriterleri ve 

puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, puanlama işlemi tablodaki değerlere göre yapılacaktır. 

İmgesel Aşamasına Yönelik Değerlendirme Kriterleri Ve Puanları 

Kompozisyon-İçerik Oran-Orantı Özgünlük ve Yaratıcılık Toplam

%40 %30 %30 100
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İlk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan Müzik Ana Sanat Dalı programına 2021-2022 

akademik yılı için 20 öğrenci kabul edilecektir. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne bağlı 

olarak eğitim verilecek olan Müzik Ana Sanat Dalı programı örgün öğretim olup eğitim dili Türkçe ve 

eğitim süresi 4 yıldır. Devam zorunluluğu bulunan bu programın tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 

Giresun ili Görele ilçesinde bulunan Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır.  

Müzik Ana Sanat Dalı programının temel amacı; uluslararası normda akademik müzik bilgisi almış, 

çalgısına hâkim ve sanata estetik bir bakış açısıyla yaklaşabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. 

Ayrıca başta kendi müziğimiz olmak üzere, tüm müzik türleri hakkında bilimsel araştırma yapabilme ve 

müzikle ilgili sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin kazandırılması bu programın amaçları 

arasında yer almaktadır.  

Programda öğrenim gören öğrenciler hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziği alanlarında öğrenim 

görecekler ve dolayısıyla her iki müzik türü hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı 

öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik 

uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrenciler 

araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da çalışmalar yaparak müziğin bilimsel açıdan 

gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.  

Programdan mezun olan öğrenciler, korolar, senfoni orkestraları, filarmoni orkestraları, sahne 

sanatlarına (Opera, Bale, Tiyatro) yönelik orkestralar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 

orkestraları gibi çeşitli orkestralarda çalışabilir, TRT sanatçısı olarak ya da turizm sektöründe 

gerçekleştirilen çeşitli müzikal faaliyetlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilebilirler.  

Başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, gerekli şartları taşımaları halinde yükseköğretim programlarında 

yüksek lisans ve doktora yapma hakkına da sahip olacaktır. Bu programları başarıyla tamamlamaları 

durumunda akademisyen olarak görev yapmaları mümkün hale gelecektir. Mezun öğrencilerimiz ayrıca 

gerekli şartları taşımaları halinde Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmen olabilmektedirler. 

Böylelikle devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. 

MÜZİK BÖLÜMÜ
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* Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilir. 

Kontenjan  

2020-2021 Eğitim-öğretim yılında Müzik Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’nın kontenjanı 25 

öğrenci olarak belirlenmiştir. Özel yetenek baraj puanı olduğundan kontenjan doldurulması 

zorunlu değildir. Özel yetenek baraj puanı 50 olarak belirlenmiştir. 

1. Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı İle İlgili Genel Kurallar  

Sınavlar, bu kılavuzda önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır. İlan edilen sınav 
saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Kurulu 
kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine eklenir. 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı, 02 Eylül 2021 tarihinde, saat 10.00’da Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi konferans salonunda başlayacaktır. Sınav bireysel yapılacağı için kişiye özel 
sınav saati fakülte web sitesinden (http://ggsf.giresun.edu.tr/) 28 Ağustos 2021 tarihinde 
duyurulacaktır. 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar sınav salonuna teker 
teker alınacaklardır. Sınav başlamadan önce her bir adayın sınava gireceği tarih ve saat Görele 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin giriş kapısına asılacak ve web sitesinden duyurulacaktır. Adaylar 
belirtilen salonlarda ve belirtilen saatte sınava girmek zorundadırlar. 

Müzik Bölümü

Başvuru (Ön kayıt) Tarihi 05 –  27 Ağustos 2021

Kişiye Özel Sınav Saatlerinin Duyurulması 28 Ağustos 2021

Sınav Tarihi 02-03 Eylül 2021

Sınav Sonuç İlanı 04 Eylül 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz 06 - 08 Eylül 2021

Asil ve Yedek Adayların İlan Tarihi 09 Eylül 2021

Asil Adayların Kayıt Tarihi 10 - 14 Eylül 2021

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Adayların İlanı 15 Eylül 2021

Yedek Adayların Kayıt Tarihi* 16 - 20 Eylül 2021

http://ggsf.giresun.edu.tr/)


29

Adayların, sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce, yanlarında getirmeleri gerekli çalgı, 
nota, belge ve malzemelerle birlikte sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları 
gereklidir. Adaylar sınav salonlarına kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar. 

Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu kurallara 
uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları iptal 
edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) her bölümden aldıkları puan yüzdelerinin toplamına 
eşittir. Bölümlerin puan yüzdeleri ve değerlendirme kriterleri bu kılavuzda Müzik Bölümü Özel 
Yetenek Sınavının Uygulanması ve Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması başlığı 
altında detaylı olarak ele alınmıştır. 

2. Sınavda Gereken Belgeler  

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar, aksi takdirde 

sınava alınmayacaklardır. 

1. 2021 YKS sonuç belgeleri. 

2. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi ya da Pasaport, 
(Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 

3. 2021 Özel Yetenek Sınavı “Sınava Giriş Belgesi”. 

4. Bir  (1)  adet vesikalık fotoğraf (Bu  vesikalık  fotoğraf adayın başvuru işlemleri  sırasında 

kullandığı fotoğraflarla aynı olmak zorundadır.) 

5. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli2, MR (mental retardasyon) ile 

“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 

sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelşiimsel 

bozukluklar) durumlarını belgelendiren “engelli sağlık kurulu raporu”. 

6. Adaylar sınavda çalacakları çalgılarını (piyano hariç) yanlarında getirmekle yükümlüdürler. 

7. Adaylar sınavda seslendirecekleri tüm parçaların notalarını yanlarında getirmek ve birer 

nüshasını sınav komisyon üyelerine sunmak zorundadır. 

 

2 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlardan Müzik 
Bölümü eğitim aşamaları işitsel yetiye dayalı olduğundan; işitme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan engelli 
adaylar Güzel Sanatlar Fakültemizin Müzik Bölümü özel yetenek programına başvurabilirler. 
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Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavında Uyulacak Kurallar  

1. Adaylar sınava gelirken yanlarında, 2021 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini ve T.C. Nüfus 

Cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik 

belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek 

zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

2. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Özel yetenek 

sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyenlerin, kurallara aykırı davranışta 

bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Sınav İptal Tutanağına 

yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

4. Sınav işleyişine ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında yasal  

işlem yapılacaktır. 
 

Müzik	Bölümü	O- zel	Yetenek	Sınavı,	üç	ayrı	bölümden	oluşmaktadır.		

Bunlar; 

• Müziksel İşitme Sınavı 

• Müziksel Söyleme Sınavı 

• Müziksel Çalma sınavıdır. 

Özel yetenek sınavının bölümlerinin ağırlıkları Tablo 1’de görülmektedir: 

Tablo 1. Müzik Özel Yetenek Sınavı’nda Ölçülecek Bölümler ve Yüzdeleri 

Müziksel İşitme Sınavı:  

Bu	bölümde	adaylar	bireysel	olarak	sınava	alınacak	olup,	sınavları	sözlü	ve	uygulamalı	olarak	

yapılacaktır.	Bu	sınavda	aşağıdaki	alt	boyutlar	ölçülüp	değerlendirilecektir: 

Müziksel 
İşitme

Müziksel 
Söyleme

Müziksel 
Çalma

Topla
m

% 50 % 20 % 30 100

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI VE ÖZEL YETENEK 

SINAV PUANININ (ÖYSP) HESAPLANMASI
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İki Ses İşitme ; Dört adet iki ses, 

Üç Ses İşitme ; Üç adet üç ses, 

Dört Ses İşitme ; İki adet dört ses, 

Ezgi İşitme ; Bir adet tonal, bir adet makamsal olmak üzere iki ezgi. Her bir ezgi iki 

motiften oluşur. 

Ritim İşitme ; İkişer motiften oluşan iki ritim cümlesi. 

Müziksel işitme sınavının alt boyutlarına ait puanlama Tablo 2’de görülmektedir: 

Tablo 2. Müziksel İşitme Sınavında Ölçülecek Alt Boyutlar ve Puanlar 

Müziksel Söyleme Sınavı:  

Bu	sınavda	adayların	ses	özellikleri	ile	belirlenen	parçalar	çerçevesinde,	seslerini	kullanabilme	
ve	deşifre	solfej	yapabilme	yetenekleri	ölçülecektir.	
Müziksel	Söyleme	Sınavında	tüm	adaylar	ilk	olarak	İstiklal	Marşı'nı	söyleyeceklerdir.	Jüri	üyeleri	
adaylardan	IHstiklal	Marşının	dışında	bir	şan	eseri	daha	isteyebilirler.	
İstiklal	Marşının	ardından	adaylara	bir	referans	sesi	verilerek	Do	majör	veya	Sol	majör	tonunda	
8	ölçüden	oluşan	bir	solfej	parçası	deşifre	ettirilecektir. 

Adayların bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde; 

a) Seslerinin özellikleri, 
b) Seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenmesi ve yorumlanması, 
c) Solfej deşifre 

olmak	üzere	üç	kriter	dikkate	alınacaktır.	

İki Ses Üç Ses Dört 
Ses

Ezgi Ritim Toplam Puan

4x3=12 3x4=12 2x6=12 8 Ölçüx5=40 8 Ölçüx3=24 100
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a) Adayların Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz 
özelliklerin bulunmaması. 

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses 
rengine sahip olunması. 

Ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama 

b) İstiklal Marşının Doğru, Temiz Söylenilmesi ve Yorumlanmasının Değerlendirilmesi      
Doğru ve Temiz Söyleme: İstiklal Marşının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi. 
Yorumlama: 	İstiklal Marşını seslendirirken	sesin	duyarlı	ve	etkili	kullanılması.		

İstiklal Marşına ait puanlama Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4. İstiklal Marşına Ait Puanlama 

c)	Solfej	Deşifre	
		
Bona:	Deşifre	edilen	solfej	eserinin	doğru	ritimde	ve	doğru	nota	isimleriyle	okunması,	
Entonasyon:	Deşifre	edilen	solfej	eserinin	doğru	seslerle	söylenmesi.	

Solfej	deşifreye	ait	puanlama	Tablo	5’te	görülmektedir.	

Tablo	5.	Solfej	Deşifreye	Ait	Puanlama		

Adayın	Müziksel	Söyleme	Sınavında	alacağı	toplam	puan,	Tablo	3,	Tablo	4	ve	Tablo	5’ten	almış 
olduğu	puanların	toplamıdır.

Sağlıklı Sese Sahip Olma Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği Toplam

10 10 20

Doğru	ve	Temiz	Söyleme	 Yorumlama	 Toplam	

20 20 40	

Tartım	 Entonasyon Toplam	

20 20 40	
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Müziksel Çalma Sınavı:  

Bu	sınavda	adayın	müziksel	çalma	becerileri	ölçülür.	Adaylar	kendi	çalgılarının	niteliğine	göre	
kendilerinin	belirleyip	hazırlamış oldukları	bir	adet	eseri	seslendireceklerdir.	

Müziksel	Çalma	Sınavının	değerlendirilmesinde	aşağıdaki	kriterler	göz	önünde	bulundurulacak	
olup	puanlama	Tablo	6’da	verilmiştir.	

Doğru ve Temiz Çalma : İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi, 
entonasyon ve zamanlama becerileri değerlendirilecektir. 

Teknik Düzey : İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması 
değerlendirilecektir. 

Müziksel Yorum : Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müzikal 
çalınması değerlendirilecektir. 

Tablo 6. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama 

O- zel	 yetenek	 sınavı	 puanı	 (O- YSP),	 adayın	 Müziksel	 İşitme,	 Müziksel	 Söyleme	 ve	 Müziksel	
Çalma	bölümlerinden	almış olduğu	puanların	ağırlıklı	ortalaması	alınarak	belirlenir. 

Doğru ve Temiz Çalma Teknik Düzey Müziksel Yorum Toplam

50 25 25 100
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SINAVDA BAŞARILAR 

DİLERİZ.
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