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1- BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT 
 
1.1 - Başvuru Koşulları ve Bölüm Tercihleri  
Güzel Sanatlar Fakültesine başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları 
gereklidir. Fakültemiz tüm bölümlerine başvuracak olan adayların 2020-TYT puanının en az 150 
olması gerekmektedir.  
 
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar 
YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday 
sınavı kazanmış olacaktır. 
 
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 
yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 
başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 
2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 
 
 
1.2 - Bölüm Kontenjanları 
 

 
BÖLÜM 

 
KONTENJAN 

 
ENGELLİ* 

 
KKTC 

 
TOPLAM 

KONTENJAN 

Resim 
 

27  
 
3 

 
- 30 

Seramik ve Cam 
 

27  
 
3 

 
- 30 

Tekstil Tasarımı 
 

18 
 
2 

 
- 20 

Geleneksel Türk Sanatları 
 

22 
 
3 

 
1 26  

Grafik Tasarımı 
 

36 
 
4 

 
- 40 

 
Tiyatro 

 
18 

 
2 

 
- 

 
20 

 
Tablo 1. Bölüm Kontenjanları 

 
* Engelli kontenjanın kısmen veya tamamen boş kalması durumunda, ana kontenjana eklenir. 
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1.3 – Plastik Sanatlar Başvuru ve Kayıt Takvimi  
 
(Resim Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Seramik Bölümü, 
Tekstil Tasarımı Bölümü için Başvuru ve Kayıt Takvimi) 
 
 

 
Başvuru ve Ön Kayıt 

 
06.08.2020 – 19.08.2020 

Sonuçların İlanı 
 
26.08.2020 
 

Kesin Kayıt 27.08.2020 - 04.09.2020 

1. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  07.09.2020 - 09.09.2020 

2. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  10.09.2020 - 11.09.2020 

3. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  14.09.2020 - 15.09.2020 

4. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  16.09.2020 - 18.09.2020 

 
Tablo 2. Plastik Sanatlar Başvuru ve Kayıt Takvimi 
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1.4 – Tiyatro Bölümü Sınav, Başvuru ve Kayıt Takvimi  
 
Tiyatro Bölümü 
 

 
* Başvuru ve Ön Kayıt  
(Birinci Aşama Sınavı) 

 
06.08.2020 – 19.08.2020 

 
Birinci Aşama Sınav Sonuçlarının İlanı 

 
21.08.2020 

 
** İkinci Aşama Sınavı 

 
24.08.2020 

İkinci Aşama Sınavı Sonuçlarının İlanı 
 
26.08.2020  
 

Kesin Kayıt 27.08.2020 - 04.09.2020 

1. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  07.09.2020 - 09.09.2020 

2. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  10.09.2020 - 11.09.2020 

3. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  14.09.2020 - 15.09.2020 

4. Yedek Listesi Kayıt Tarihi  16.09.2020 - 18.09.2020 

 
Tablo 3. Tiyatro Bölümü Sınav, Başvuru ve Kayıt Takvimi 

 
* Birinci aşama sınavı yüz yüze yapılmayacak, adaylardan ön kayıt sırasında alınacak olan  TYT 
puanına göre başarı sırası belirlenecektir. Bu değerlendirme birinci aşama sınavı yerine geçecektir. 
TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli adaylar “%40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile 
engellerini tasdik etmeleri durumunda doğrudan Tiyatro Bölümü 2. Aşama sınavına girmeye hak 
kazanırlar. Ayrıntılar için lütfen Tiyatro Bölümü sınav başvurusu bölümüne bakınız.  
 
** İkinci aşama sınavı, birinci aşama sınavını kazananların katılımı ile Çanakkale Önsekiz Mart 
Üniversitesi, NFK sahnesinde yapılacaktır. Ayrıntılar için lütfen Tiyatro Bölümü yetenek sınavında 
uygulanacak kurallar bölümüne bakınız. 
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1.5 - Ön Kayıt 
Ön kayıtlar Fakültemiz internet sayfasında yer alacak olan (gsf.comu.edu.tr) başvuru linkinden online 
olarak yapılacaktır. Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No, ad-soyad ve iletişim bilgilerinin yanı 
sıra, tercih ettikleri bölümleri seçmeleri istenecektir. Girilen bilgiler sistem yönetimi tarafından 
kontrol edilecektir. Hatalı veya eksik bilgi giren adayların ön kayıtları onaylanmayacaktır. Eksik veya 
yanlış beyan edilen bilgilerden adaylar sorumludur. Adaylar başvuru esnasında girdikleri bilgilerin 
tamamının doğru ve kendilerine ait olduğunu ve sınava sadece kendi adına girebileceğini kabul etmiş 
sayılır. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde adaylar herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanmış 
olsalar dahi kayıtları silinecektir. 
 
2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü KKTC kontenjanı dışında 
yabancı uyruklular için kontenjan açılmamıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne başvuracak 
adayların madde 4.2 de ayrıntıları yazılı olan belgelerle birlikte (Yabancı Uyruklu adayların TC 
Kimlik Numarası ibraz etmeleri gerekmemektedir.) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına kişisel 
olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevirimiçi başvurular kabul edilmeyecektir.   
 
Plastik Sanatlar Bölümlerinin ön kayıtları için başvuru sayfası (gsf.comu.edu.tr) 06.08.2020 – 
19.08.2020 tarihleri arasında açık olacaktır. Kayıtlar 19.08.2020, saat 23:59’da kapanacaktır.  
 
Tiyatro Bölümü ön kayıtları için başvuru sayfası (gsf.comu.edu.tr) 06.08.2020 – 19.08.2020 tarihleri 
arasında açık olacaktır. Kayıtlar 19.08.2020, saat 23:59’da kapanacaktır.  
 
DİKKAT! Yukarıda belirtilen tarih ve saatler dışında internet üzerinden veya başka bir 
yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar 
kayıt hakkını kaybederler.   
 
1.6 - Engelli Adayların Ön Kayıtları  
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 grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) 
TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “%40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile 
belgelemeleri kaydıyla, Tiyatro Bölümü sınavlarına ve Plastik sanatlar bölümlerinin engelli 
kontenjanlarına başvuru hakkı kazanırlar. Engelli kontenjanına başvuran adayların bölümlere 
yerleşim sırası TYT puanı sıralamasına göre yapılır.  
 
Engelli adaylar, bölümlerin Engelli veya Ana kontenjanlarına başvurabilirler. Ana kontenja başvuran 
engelli adayların puanları, diğer öğrenciler ile birlikte hesaplanır. Engelli adayların TYT puanları, 
sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. 
 
Engelli adaylar için ön kayıtlar, ÇOMÜ GSF Dekanlığı'na şahsen yapılacaktır. Şahsen 
yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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2- TİYATRO BÖLÜMÜ YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK KURALLAR  
 
2.1- Birinci Aşama (TYT puanına göre sıralama) 
Sınava başvuru yapan adaylar, ilk aşamada Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarına göre 
değerlendirilecektir. İkinci aşamaya girmeye hak kazanan adaylar, TYT başarı puanlarına göre 
merkezi değerlendirme ile belirlenecektir. TYT puanı en yüksek olan 100 aday, sınavın ikinci 
aşamasına girmeye hak kazanacaktır. 
 
Yetenek sınavına girmeye hak kazanan adaylar, bölüm kontenjanının beş katı (20x5) olacak biçimde 
hesaplanmıştır.   
 
TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli adaylar “% 40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engellerini 
tasdik etmeleri durumunda 1. aşama sınavından muaf sayılırlar.   
 
 
2.2- İkinci Aşama (Yüz Yüze Yetenek Sınavı) 
 
2.2.1- Sınava Giriş:  
Birinci aşamada başarılı olan adaylar, (GSF sayfasından duyurulacak tarihte) iki bölümden oluşan 
ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır. 
 
Sınav saat 08:30’da başlayacaktır.  
 
Adaylar sınavların başlangıç saatlerinden yarım saat önce (08.00’de) GSF B kapısı önünde hazır 
bulunmalıdırlar. Sınav günü 14:00-15:00 saatleri arasında sınava ara verilecektir. 
 
 
2.2.2- Sınav Süresi ve Aşamalar: 
 
Adaylar sırasıyla iki sınava gireceklerdir: Sahne sınavı ve Dans / Ses sınavı.  
 
Her aşama için belirlenen ortalama süreler aşağıdaki gibidir: 
Sahne Sınavı = 6 dk 
Dans / Ses Sınavı = 6 dk  
 
İlk adayın sahne sınavı bittiğinde ikinci aday sahneye alınacaktır. Sahne sınavı biten aday,  
Dans / Ses sınav salonuna yönlendirilecektir. Sınav boyunca süreç aynı düzende devam edecektir. 
 
Adayların iki aşama sınavında geçireceği toplam süre 12 dk olacaktır. Salonlar arasındaki geçiş ve 
hazırlık aşamaları bu süreye dahil değildir. Adayların bu süreyi mümkün olduğunca hızlı 
tamamlamaları için gerekli talimatlar sınav süresince verilecek ve ön bilgilendirme yapılacaktır. 2. 
aşama sınavı iki bölümden oluşur. Bu bölümler 1- Sahne Sınavı 2- Dans-Ses Sınavı. Bu aşamada 
adayın genel kültür bilgisi, mimik, ritim, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks ve hareket becerileri 
ölçülür ve değerlendirilir.  
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Sahne sınavı için adayın Dünya Tiyatro literatüründen seçilmiş (dramatik metinlerden alınmış) iki 
parçayı (monolog) sahnede oynamak üzere hazırlamış olması zorunludur. Parçaların her biri 2 
dakikadan uzun olmamalıdır. Jüri adaylarla sınav sırasında ek çalışmalar yapabilir. Sınavda iki 
dramatik parçayı (monolog) hazırlamadığı anlaşılan her aday sınavın asli şartlarını sağlayamadığı 
için başarırız olarak kabul edilir ve sınavı geçersiz sayılır. 
 
Dans-Ses sınavı için aday tarafından belirlenen ve hazırlanan bir şarkının seslendirilmesi ve dans 
performansının (Pandemi koşulları nedeniyle müzik kullanılmayacak) sergilenmesi zorunludur. 
Hazırlanan performansların her biri 1,5-2 dakikadan uzun olmamalıdır. Ses sınavı için aday 
hazırladığı şarkıyı seslendirecektir. Dans sınavı için aday hazırladığı performansını 
sergileyecektir. Jüri adaylarla sınav sırasında ek çalışmalar yapabilir.  
 
Adayın sınavlarda hareket ve mimikleri görünür olmalıdır, logosuz tişört ve rahat hareket edebileceği 
kıyafetler ile sınava katılmalıdır.  Uzun saçlar toplu olmalıdır.  
 
Öğrencinin sıralamaya girebilmesi için Sahne Sınavından 70 baraj puanını ve Dans-Ses sınavından 
50'şer baraj puanını geçmiş olması gerekmektedir. 
 
Sahne sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi, Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde, Ses sınavı 140 no’lu 
salonda yapılacaktır.  
 
2.2.3- Adayların Sınav Öncesi ve Süresince Dikkat Etmesi Gereken Kurallar 
 
Adaylar salon giriş ve çıkışlarında yer alan dezenfektan ile ellerini dezenfekte etmelidirler. Sosyal 
mesafe kuralının uygulanabilmesi için, sınav sırasını bekleyen adaylar GSF binası B Kapısı dışında 
bekleyeceklerdir. Adaylar binaya yalnız başlarına girecekler, beraberlerindeki yakınları içeri 
alınmayacaktır. Sırası yaklaşan adaylar, aralarında uygun mesafe bırakılacak biçimde NFK girişinden 
itibaren sıraya geçeceklerdir. Adayların salona girene kadar maske takması zorunlu olacaktır. Sınav 
süresince her saat sonunda salonlar dezenfekte edilecek, ayrıca verilecek bir saatlik ara sırasında sınav 
mekanlarının kapsamlı dezenfekte işlemi yapılacaktır.   
 
2.2.4- Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Hesaplama 
 
Tiyatro Bölümü ÖYSP hesaplaması aşağıdaki gibidir: Sınavlar 100 puan üzerinden 
değerlendirilecektir. 
 
 

ÖYSP  =  (Sahne Sınavı %70 + Dans Sınavı %15 + Ses Sınavı %15)  
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3- PUAN HESAPLAMALARI VE ORANLARI   
 
3.1- Başarı Puanı     
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Plastik Sanatlar Bölümleri (Resim, 
Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarımı) için Özel Yetenek 
Sınavı, Üniversite Senatosunca alınmış olan Covid-19 tedbirleri kararı gereği 2020 – 2021 Eğitim / 
Öğretim yılında uygulanmayacaktır. Bu nedenle bu bölümlere başvuran adayların Yerleştirme Puanı 
(YP) hesaplamasında Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Sapma Puanı (ÖYSP-SP) hanesi 
dikkate alınmayacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki “2 ve 3” 
maddeleri belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  
 
Tiyatro Bölümüne başvuran adaylar için yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 
“1, 2, 3” maddeleri belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Bu işlem ve hesaplama formülü 
ÖSYM tarafından belirlenmektedir.  
 
1) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  
2) Ortaöğretim Başarı Puanı  
3) 2020-TYT Puanı (TYT-P) 
 
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 
puanlara çevrilmesi gerekir. 
 
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı 
hesaplanacaktır. 

 
 
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 
ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 
 
3.2- Kesin Kayıt Puanı  
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formüller kullanılarak 
hesaplanacaktır. Plastik Sanatlar Bölümleri (Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı, Geleneksel 
Türk Sanatları, Grafik Tasarımı) için “Formül 1 ve 3”, Tiyatro Bölümü için “Formül 2 ve 4” 
geçerlidir. 
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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.) 
 
Formül 1  YP = ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 
Formül 2  YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 
 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:  
2019-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar 
Yerleştirme (YP) puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulacak ve kontenjan 
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  
 
 
Formül 3  YP = ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 
Formül 4  YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 
 
 
4- KAYIT, YEDEK LİSTELERİ ve BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME  
 
4.1- Yedek ve Kesin Kayıt  
Adaylar, Özel Yetenek Sınavı ve/veya TYT puanı sonucuna göre bir veya birden fazla bölümün kesin 
kayıt listesinde yer alabilir. Bu durumda adaylar, kayıt hakkı kazandıkları bölümlerden sadece bir 
tanesine kesin kayıt yaptırabilirler. 
 
Adayın ismi, bir bölümün asil listesinde yer alırken, diğer bölümlerin yedek listelerinde de 
bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt yaptırmayı erteleyerek, yedek 
listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını kullanabilir. Ancak bu riski göze alacak adaylar, 
kesin kayıtlarını zamanında yaptırmadıklarında, kayıt haklarını kaybedeceklerini unutmamalıdırlar.  
 
Yedek listeler, kesin kayıtlardan sonra sadece dört kere ilan edilir. Yedek listelerde yer alan adayların 
başarı puanlarının sırası gözetilerek bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı verilir. 
Dördüncü yedek kayıt listesinin ilanından sonra bölümlerinin boş kontenjanlar için 2020 - 2021 Güzel 
Sanatlar Fakültesi Akademik Takvimi Ders Ekleme Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları 
Haftasında ek kayıt hakkı tanınır ve dört günün sonunda hala boş kontenjan olup olmadığına 
bakılmaksızın kayıt süreci sona erer. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin ilan edildiği gün, saat 
16:00’ya kadar kesin kayıt yaptırabilirler.  
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 
 
4.2- Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
a) Lise diploması (aslı gibidir onaylı veya aslı) 
b) T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ve aslı gibidir onaylı fotokopisi 
c) 4 adet vesikalık fotoğraf 
d) TYT puanı internet çıktısı  
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4.3- Engelli Adayların Kesin Kayıtları 
Bölüm sınavlarına giren ve ham başarı puanına göre bölüm kontenjanına girmeye hak kazanan  
engelli adaylara “%40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engellerini tasdik etmeleri durumunda, 
Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınav Puan Barajı 60 olarak uygulanır. Tercih sıralaması puanlamada 
belirleyici değildir. Sıralama sadece ve mutlak olarak başarı puanına göre yapılacaktır. Bölüm 
kontenjanları tablosunda belirtilen toplam kontenjan sayılarının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır 
(Tablo 1).   
 
4.4- İtiraz Koşulları 
26 – 27.08.2020 tarihlerinde saat 16:00’a kadar yapılacak olan sınav sonucuna itirazlar, sınav itiraz 
komisyonunca maddi hata kapsamında değerlendirilecektir. Komisyon kararı kesindir. 
 


